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Țării mele — pe care mi-a fost dat s'o văd cu 

hotarele reintregite, cuprinzând între ele întreaga 

suflare: românească; 

Care, prin cârmuitorii ei, vreme de peste. 

patruzeci de ani, mi-a înlesnit mijloacele spre a 

duce la bun sfârşit opera de înzestrare a României 

cu un organism de aplicafiune practică a ştiinței 

medicale la nevoile justiției sociale, — 

Dedic cu recunoştinţă şi pietate filială acest 

tratat, care oglindeşte rodul meditațiunilor, obser- 

„vafiunilor şi expetimentării personale în decursul 

unei vieți de om. 

Dr. Mina Minovici 
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PREFAȚA 

il a quelque chose qui vaut mieux 
que les jouissances mattrielles, mieux 

„que la fortune, mieux que la sante 
elle-meme, c'est le devouementă une 
idee ou â un devoir“. 

A. Bournet 

Rândurile de faţă mau atât scopul de a-mi prezenta cartea, căl 
acelu de « răspunde în sfârşit la o întrebare pe care, în repețite râu- 
duri, colegii mei, generaţiile de medici pe cari le-am format, magis- 
trații cu cari am colaborat, avocaţii cu cari, ca medic-legist, am avut 
raporturi, şi-au pus-o şi mi-au pus-o: Dece vreme de peste patru de- 
cenii, decând mi-am consacrat puterea. de muncă şi de pricepere ex- 
clusiv medicinei-legale, şi de treizeci de ani de când sunt titularul 
catedrei de medicină legală la Facultatea din Bucureşti, mam în- 
zestrat învățământul medical cu. un tratat general în această spe- 
cialitate? Nedumerire firească, pentrucă e de netăgăduit că labo- 

„rioaswmi activitate şi inovaţiunile aduse în domeniul cercetărilor 
medico-legale nu numai mă indicau, dar îmi impuneau, cu forțu 
unui imperativ categoric, de a nu mă mărgini lu prelegerile ex ca- 
thedra, ci de a oferi un tot al interpretării proprii a principiilor şi 
al îndrumărilor personale în câmpul atât de vast şi pe alocuri atât 
de arid al investigaţiunilor medico-legale. Mi se cerea—şi recunosc 
că eram dator s'o fac, — o sinteză a concepțianilor mele întrun do- 
meniu în care aveam o bogată experiență. 

Rezistențemi — atâtu vreme voită, dar justificată prin expli- 
caţia ce voiu da — a cedat unor stăruințe prea măgulitoare. Şi ast- 
fel mam hotărît, în cele din urină, să public un Tratat complect de 
Medicină Legală: ajuns în pragul de încheere « unei cariere ale că- 
rei începuturi datează depe băncile Pucultăţilor din Bucureşti şi Pa- 
ris, mam pătruns şi eu de îndatorirea mor ală de a lăsa o operă 

de ansamblu scrisă. 
Dacă nn codit până în ultima cli pă, amânând an cu. an red- 

lizarea, e că sunt cel dintâiu în măsură de emi du setma de impo- 
sibilitalea miuteriulă de a îngrămădi întrun maniuul, fie el cât de
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voluminos, întreaga comoară de cunoştinţe căpătate în cursul hmn- 

gilor explorări ale unui teren atât de accidentat cum este acela al 
medicinei legale, în gradul de desvoltare la care a ajuns aceasta. 

Mai e şi o altă consideraţiune. Astăzi nu e greu să întocmeşti 

un tratat de medicină legală: ajunge să calci pe o brazdă trasă şi 
adâncită de o falangă de înaintaşi îluștri, începând cu Paul Zac- 

chias şi Fodere şi sfârșind cu magiştri îluştri al căror nume e cin- 
stit de întreaga hime ştiinţifică: un Orfila, un Tardieu, un Briand 
şi Chaude, un Devergie, un Tortosa, un Maschka, un Casper, un 
Legrand du Saulle, um Brouardel, um 'Tourdes, um Lacassagne, un 
Hofmann. A râvni la originalitate întrun domeniu în care aceşti 

giganți au proiectat o lumină orbitoare, tratând cu o definitivă 
autoritate ştiinţifică totalitatea chestiunilor de medicină legală, — 
« pretinde la o atare originalitate, zic, frizează presumţiunea. 
Principiile, sunt eterne şi nici expunerea nu se poale preta la 0 
formă, care să difere prea mult dela autor lu autor. Adevăr procla.- 
mat şi de Thoinot, în raportul citit la al 17-lea Congres de medi- 

cină ținut la Londra în 1913: „Il y a sur la determination des ques- 
tions qui forment notre specialită, me opinion ă peu pres unanime, 
puisque nous voyons tous les traitâs de mâdecine legale de divers 
pays exposer les m&mes matitres“. Nu numai cadrul, dar însăşi 
urzeala e:aproape îmuubilă. E deci fatal să existe o asemănare 
mai: mult. sau: mai puțin isbitoare între un tratat şi altul, chiar 
dacă ar fi scrise simultan şi la două extremităţi ale globului. Iată 

dar o cauză de susceptibilitate, sub raportul probităfii literare, 
care a cântărit atât de greu în îndelungala'mi ezitare de a dduce Con- 
tribuțiunea' mu personală la literatura “medicală. 

Şi dacă toluş mam învrednicit s'o fac, e că mi-e temeinică 
convingerea că tratatul meu răspunde unei nevoi a învăţământului 

" medicinei legale, în care nici un uport de humină nu trebue nesoco- 
tit. Căci pe această ştiinţă, vreau să zic pe aplicarea ei practică, 
se reazămă întreg edificiul moral al societăţii. Iar ca unul care, în 
jura noastră, mă mnândresc de «a fi pus bazele solide unei atari apli- 
cațiuni şi de a mă fi străduit să inaugurez o tradiție românească 
de medicină legală, mă simt în stare de a îmbogăţi cercetarea teore- 

tică a multiplelor laturi ale chestiunilor puse de această - ştiinţă, cu 
rodul unor obser vaţii şi interpretări enperimentale pr oprii, de peste 
patru zeci de ani. | 

Toate problemele din întinsul resori al medicinei legale le-am 

trecut prin creusel-ul învestigațiunilor începule în laboratoriile 
Facultăţii din Paris, sub îndrumarea marelui Brouardcl, şi con- 
linuate în Institutul de Medicină Legulă a cărui creațiune şi or- 
ganizare sunt însăşi niândria vieții mele, toută închinată ştiinţei şi 

interesului societăţii.
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Imtocmai precum această înfăptuire a contribuit la înălțarea 
prestigiului ştiinţei româneşti — dovadă testimoniile somităților de 

dincolo de hoture, — vreau să nădăjduesc că şi Tratatul compleci 

de Medicină Legală, pe curel dau azi la lumină, va întâmpina o 
primire bună dim partea tuturor acelora al căror spirit e solicitat 
de problemele, de a căror soluțiune e legat însuşi principiul unei 
sănătoase legiferări de ordin sociologic şi al unei bune adminiistru- 
țiuni a justiţiei, în penal şi civil. 

Acest tratat: nu e destinat numai studenţilor în medicină şi 
în drept, medicilor -cari vor voi să se 'speciulizeze în arta exper- 
tizei medico-legale; el va putea fi cu folos consultat de nagistraţi; 
avocaţi, de organele administrative în exerciţiul atribuţiunilor de 
poliție judiciară, precum şi de toţi oamenii politici cari, fie ca de- 
ținători ai puterii executive, fie ca mandatari ai națiunii, au che- 
marea de a-şi spune cuvântul la făurirea, interpretarea şi aplicarea 

legilor. 
Am credinţa de a fi întocmit o bună călăuză întru pătrunde- 

rea şi demonstrarea adevărurilor ştiinţifice ale medicinei legale. 
Pentrucă, întocmai ca Legrand du Saulle, pot smine: „Le khvre 
que je prâsente aujourdb'hui, je Vai vecu“. 

Orice imbold al vanității, orice preocupare de ordin material 

sunt streine de gândul meu. Singurul criteriu — care, de alifel, a 

fost şi a rămas acelaş al întregei mele vieţi — e acela al năzuinţei 

de a fi de folos țării mele. In acțiunea mea m'am inspirat întot- 

deauna de sfatul, auzit la una din prelegerile nemuritorului Pasteur 

şi care mi s'a întipărit cu puterea unui crez, — sfut pe care, la 
rândul meu, îl transmit elevilor mei de eri, de azi şi de mâine, 
câte zile îmi vor mai fi dăruite să le pot împărtăşi din cunoştinţele 
şi ştiinţa mea: „Vivez dans lu paiz sereine des laboratoires el des 
bibliotheques. Dites-vous d'abord: qwai-je fait pour mon înstruc- 
tion? Puis, ă mesure que vous avancerez: qwai-je fait pour mon 
pays? — jusquuu moment oi, vous aurez peut-âtre cet immense 

bonheur de penser que vous avea contribuă en quelque chose au 
progres et au bien de Phumanită. Mais, que les efforts soient plus 
ou moins favorises par la vie, îl faut, quand on approche du grand 
but Gtre en droit de se dire: j'ai fait ce que j'ai: pu“. 

In efortul acesta al meu, nu numai de ao împămnânteni dar şi 

de a da medicinei legale pecetea distinctivă a unei contribuții ro- 
mâneşti, am avut norocul şi rara mulțumire de a fi, vreme de de- 
cenii, secundat cu destoinicie, râvnă şi înaltă conştiinţă a chemării 

de elemente de valourea lui Nicolae Minovici, actualmente profesor 
de medicină legală la Facultatea din Cluj, a doctorului Nicolae 
Stoenescu, conferențiar la Facultatea din Bucuresti, a doctorului P. 
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Nedelcu, medic legist al județului Ilfov, ori de valoarea regretatului 
doctor Andrei Ionescu. Mă opresc în deosebi la aceste patru nume 
ca fiind acele a patru oameni de ştiinţă, de a căror colaborare 
mam bucurat timp mai îndelungat, ușurându-mi sarcina. în ea- 

plorările pe drumul croit de mine. Menţiunea aceasta parliculară nu 
scade întru nimic meritul tuturor celorlalţi colaboratori al căror 
aport de pricepere şi zel mi-a fost deasemenea preţios. 

Dr. Mina Minovici



  

INTRODUCERE 

„(Medicina legală se aşează, ca să 
3ic aşa, alături de judecători şi îm- 
parte cu ei neplăcutul privilegiu de a 
cântări, în cumpăna justiției, intere- 
sele cele mai scumpe ale cetățenilor” 

Rover-Coliard 

1. Originile medicinei legale 

Jus fundamentum regnorum — adică nu 'e de conceput o so- 
cietate temeinic organizată, fără respectul principiului de drept. 
Căci noţiunea aceasta cuprinde în sfera ei trei garanţii: garanţia 
bunului fizic — sănătatea şi viaţa individului; garanţia bunului 
moral — cinstea, şi libertatea individului; garanţia bunului ma- 
terial — produsul agonisit prin muncă ori averea moştenită. 

Prin legile ce şi le-a; făurit, societatea e înarmată întru în- - 
deplinirea acestei întreite misiuni; dar ea nu se poate mărgini 

"la aplicarea unui text rigid, ci trebue să cerceteze şi împrejurările 
în cari s'a adus un. prejudiciu dreptului absolut. De multe ori 
aparențele înşală, iar pentru cunoașterea adevărului e nevoie de 
investigaţiuni cari scapă şi domeniului şi competinţei atât a celor 
cari întocmesc legile cât şi a celor cari au primit însărcinarea de 
a veghia la respectarea, lor.. Sunt circumstanţe de determinat și 
detalii de stabilit, fără de cunoaşterea cărora judecata riscă să 
fie strâmbă, absolvind culpa reală şi năpăstuind nevinovăția. 
 Responsabilitatea celor aduşi în faţa pretoriului nu poate fi apre- 
ciată după un criteriu unic, imuabil; acestei responsabilităţi cată 
a i se fixa locul într'o gamă ale cărei elemente ştiinţa dreptului, 
lăsată la propriile ci mijloace, nu le poate discerne. Pentrucă, 
după cum observă Moleschott, „omul e rezultanta strămoşilor săi, 
a naşterii sale, a locului, a momentului, a aerului, a timpului său, 
a îmbrăcămintei sale. Voința lui.e consecinţa de neînlăturat a 
tuturor acestor lucruri“. . | | 

De aci vedem afirmându-se, dela chiar începuturile sucie- 
tăţii constituite, preocuparea, de a feri nimbul de seninătate ne- 
părtinitoare a dreptăţii omeneşti de orice atingere, care 'să”i ştir- 

85095. — Dr. M. Minocici. Tratat de Medicină Legală. | Ă 1 

N
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hească din niajestutea cu care trebue să se impună norodului. Pre- 

ocupare vagă, dealtminteri singura compatibilă cu dogma infaili- 

bilităţii judecătorilor cari, în vremurile nebuloase ale istoriei, erau 

priviţi ca dăruiţi cu lumină de esenţă aproape divină. 

Din această frământare a minţii, spre a da sentinţei toată 

greutatea morală a echităţii, au isvorât primele încercări timide 

de determinare întrucâtva ştiinţifică a gradului de vinovăţie. A 

fost primul triumf. al glasului conștiinței asupra tiraniei judecății 

sumare a legii talionului. Şi astfel, în chiar legislaţia mozaică, 

găsim formulat principiul răspunderii judecătorului de osânda, ce 

va rosti, ceeace implica, o cercetare îndeaproape a dovezilor in- 

vocate împotriva inculpatului. Garanţie efemeră, de oarece cu- 

noştinţele medicale constituiau un monopol al preotului care, în 

acelaş timp şi în această calitate, îndeplinea şi funcțiunea socialo- 

religioasă de judecător. El interpreta aceste probe după părerea 

preconcepută ce o avea despre cazul în care era chemat să se 

pronunţe. | | 

La vechii Greci, Hippocrat face să cântărească în aprecierea 

judecătorului constatarea sa cu. privire la, turburările de ordin 

moral pricinuite fecioarelor de o menstruaţie care nu se produce 

la timp. Iar când e vorba să se examineze o acuzaţiune de avort, 
judecătorii elini invoacă autoritatea lui Aristotele, care fixase 

la a patruzecea zi dela zămislire însufleţirea fetusului. 

“hot autoritatea lui Hippoecrat şi a lui Aristotele o vom găsi 
luată chezaşă în legislaţia lui Justinian: „Propter auctoritatem 

doctissimi viri Hippocratis“; — „Hippocrates scripsit“; — „Nam 
et Aristoteles scripsiti. — In Lew Cornelia, sub consulatul lui 
Sulla, găsim dispoziţiuni cu privire la atenuarea sau chiar inexis- 
tenţa responsabilităţii, în caz de turburare a facultăţilor mintale: 
„Furiosus ipso furore satis punitur“. lar Legea celor 12 Table, în 

prescripţiile ei cu privire la tutela smintiţilor, stabileşte o gradaţie 
în slăbirea liberului-arbitru al individului care urmează să fie lovit 
de interdicţiune. . Şi găsim următoarea clasificare: furor, dementia, 
mente cupiti, însania, fatuitas, moria. Numai aceia, căror smin- 

„teală e declarată incurabilă, sunt loviți de incapacitate. Şi fireşte, 
nu judecătorul, ci omul de ştiinţă avea să determine gradul de 
iresponsabilitate a individului cercetat. O vagă aluzie la o verifi- 
care medicală găsim şi în Tacit, când vorbește de părerea, că 
Germanicus ar fi fost otrăvit. — Incă din veacul al doilea al erei 
creştine se recurge la luminile din studiul lui Galien asupra simu- 
lării: „Quomodo deprehendere opportei eos qui aegrotos se fin- 
gunt“, — In Digeste se stipulează că judecătorul nu se va pronunţa 
în cazuri legate de o sarcină dubioasă, fără avizul prealabil al unei 
moaşe. Şi eu multe secole înainte, în Egipt, legile lui Menes
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impuneau obligaţia examinării de către o matronă a femeii con- 
damnate la moarte şi care, în dorinţa, de a'şi prelungi viaţa cu câ- 
teva luni, susținea că e însăreinată.—Lez Agquilia consacră un capi- tol special examenului rănilor sub raportul letalităţii lor. 'Dot în legiuirile vechi ale Romanilor găsim preseripţiunea pentru judecă- 
tor, de a nu supune la caznă pe femeea dovedită că e însărcinată, pe baza mărturiei unei moaşe anume desemnată în acest scop. — 
Cu titlu de curiozitate, voiu nota edictul împăratului Adrian care, întemeindu-se pe avizul medicilor consultaţi de dânsul, hotărăşte că 
judecătorii, în aprecierea unor anume cazuri de succesiune, .pot considera, legitim şi copilul născut după unsprezece luni dela con- 
cepţiune. 

Licăriri slabe de intervenţia ştiinţei speciale în cercetarea u- nor anumite pricini — intervenţie în termeni atât de lapidari con- sacrată prin Digestele lui Justinian: »dledici non sunt proprie testas, sed magis est judicium quam testimoniumi. pentru întâiaş dată că autoritatea, demonstraţiunii medicale într?o cauză judi- ciară e cu atâta tărie proclamată. In faţa explicaţiunilor medicu- lui, mărturiile obicinuite cad pe planul al doilea, judecătorul se va 
călăuzi de “elementele de convingere stabilite de omul de ştiinţă. Increderea aceasta în cuvântul medicului o regăsim mărturisită, la interval de multe secole, de către jurisconsultul Durand (seco- lul XIII): „Afedico creditur în sua medicina“, şi de către Balde de 
Ubaldis (secolul XIV): „Recurritur ad judicium medicorum. peri- 
torum în his guae ad artem medicorum pertinent“. 

Dacă însă, această încredere se va clătina, e pentrucă ştiinţa 
„medicală era practicată de oameni ignoranţi, — ceea ce încă de 
pe vremea lui Hippoecrat era înfierat în aceşti. termeni: „Sol me: . 
dici delinguentes nulla în re publica poena coercentur,: praeterquam 
îgnominiae verum haec non afficit eos, qui tuti quanti sunt ex în- 
famia compositi“. Acelaş strigăt îl va scoate în vremurile noastre 
Gabriel Tourdes, care denunţă organizarea defectuoasă a corpului 
medical. 

Anevoie, isbindu-se la fiece pas pe deoparte de prejudecata 
vulgului, iar pe dealta de prezumpţiunea celor însărcinaţi cu îm- 
părţirea dreptăţii, medicina cucereşte fărâmă cu fărâmă din auto- 
ritatea cu care va sfârşi prin a se impune în călăuzirea justiţiei. 
Acest progres va fi însă în funcţiune de însuşi progresul omenirii 
pe calea civilizaţiei, de dreptul de cetăţenie pe care-l va câştiga 
concepțiunea respectului individualităţii omenești. de principiul 
că gradul de vinovăţie trebue stabilit în raport direct cu dauna 
pricinuită şi însuş gradul de răspundere morală. Urme palpabile 
de apelul la luminile ştiinţei medicale pentru deslegarea proble- 
melor de drept le găsim: în instituţia faimosului „Wehrgela“ din 
Lex Alamenorum — despăgubirea bănească fixată după locul şi 

=
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importanţa traumatismului pricinuit de atentat; în Legea Salică, 
în Capitulariile lui Carol-cel-Mare, în cari, încă din anul 800, se proelâmă formal necesitatea intervenţiunii medicale în anumite cazuri deferite justiţiei. In veacul al IX-lea, întâlnim un corp de chirurgi-esperţi funcţionând pe lângă jurisdieţiunile din Paris; mai târziu, principiul expertizei e consacrat în „Assises et bons usages du Royaume de J 6rusalem“ ale lui Godefroy de Bouillon; în decretul Papei Inocenţiu III (1209), în ordonanţele lui Ludovie- - cel-Sfânt (1230), ale lui ilip-cel-Frumos. (1311). 

Dacă nu “putem revendica, pentru medicină ca o onoare rolul ce-i este deferit în epoca Inchiziției, când unica atribuţiune a chi- - rurgului era de a determina până la ce grad prevenitul putea să suporte caznele la cari era supus, nu e mai puţin adevărat că în istoria medicinii legale avem paginea glorioasă înscrisă de Pigray, la sfârşitul secolului a] XVI-lea. Suecesiv medie al regilor Carol IX, Henric III şi Henric IV, Pigray, prin intervenţiunea, sa ener- gică, isbuteşte să smulgă rugului patrusprezece oameni acuzaţi de 
vrăjitorie şi cărora, prin tortură, li se smulsese mărtursirea unui 
păcat de care nu se făcuseră vinovaţi. Şi era un act de mare curaj 
din partea, acestui medic de a impune luminile ştiinţei sale autori- 
tăţii judecătorilor tribunalului bisericesc, de oarece, cu toată pIo- tecţia, regească, risca să împărtăşească soarta hotărâtă pentru cele 
patrusprezece victime. ale obscurantismului. . aa 

Va mai curge mult sânge nevinovat, mii şi mii de inocânţi vor 
„mai fi aruncaţi în tainiţele subpământene. ale închisorilor unde să 
le putrezească oasele, până ca societatea să se ridice la înălţimea. „concepţiunii, că nu e cu putinţă aplicarea principiului de drept, țără ca, făuritorii. şi servitorii legii să cunoască nu numai pe omul " fizic, dar să fie iniţiaţi şi în tainele omului moral. Vinovaţi au fost acei uzurpatori ai autorităţii ştiinţei cari, spre a complace puter- nicilor zilei, se rosteau în „sensul indicat de aceştia. Cu o. indele= 
bilă pată de ruşine e. pecetluită fruntea, societăţii din veacul al XVI-lea, când un Nicolas Remigines, sfetnic al Ducelui de Lo- 
rena, în al său „Trait6 sur la demonolatrie“, îşi face un titlu de 
glorie de a fi contribuit, în interval de cincisprezece ani, lu con- 
damnarea a o sută de nenorociţi învinuiți de vrăjitorie. Şi a fost dat ca un auxiliar al tribunalelor Inchiziției, călugărul jesuit Spte 

„să aplice o palmă răsunătoare pe obrazul acestei Justiţii barbare: 
„Jur pe însuş legământul meu către Biserică __ spune el — că din: 
tre toate persoanele cărora am fost însărcinat să le dau împărtă- 
şania supremă, nici una nu mi S'a părut vinovată de crima ce i se 
impută“. — Numai în ziua, când societatea, va fi ajuns să se pă- 
trundă de adevărul că libertatea fizică e subordonată libertăţii 
morale în măsura determinată de medic, precum şi de adevărul că 
moralitatea, unui popor e judecată după ideile lui de dreptate şi 

- ” —
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"de echitate; că, după vorba, lui Michelet, „ştiinţa justiţiei şi ştiinţa naturii se complectează“, că „trebue ca justiţia să devină o medi. cină care să se lumineze cu ajutorul ştiinţelor psichologice“, __ în ziua aceea se va fi satisfăcuţ marele postulat; de a înconjura, hotărâ- rile judecătoreşti cu toate garanţiile nu numai de nepărtinire dar şi de echitate. Pentru că una e de a aplica legea, orbeşte în litera şi spiritul ei, şi alta dea o aplica în perfectă cunoştinţă de cauză, în lumina proiectată de medicul-expert asupra unor elemente. im- ponderabile şi cari contribuie la determinarea, cazului. Primul pas decisiv în această direcţiune îl va face împăratul - Carol-Quintul care prin a sa, Constitutio criminalis Carolina, pro- ! mulgată în 1532 -la Ratisbona, spune lămurit că, în anumite îm- prejurări, justiţia va recurge neapărat la serviciile medicului, care s'o ajute și so lumineze în soluţionarea cazului de drept. Pentru întâia oară se consacră autoritatea acelor vii probatae artis — medicii-experţi de mai târziu. In acest "cod carolinian găsim proclamată, sub: o formă, destul de precisă, importanţa con- tribuţiei ştiinţei medicale la opera de administrare a'unei bune . justiţii. Astfel, încă în prima jumătate a secolului al XVI-lea se ” desprinde din ceața, concepţiunilor strâmte despre drept şi dreptate figura încă estompată a: acelei Jedicina du auziliumgue Jus- titiae, la a cărei torță se va lumina, tot mai mult legislaţia popoa- relor în plină ascensiune spre culmile civilizaţiei şi moralității. 

2. Rolul medicinei legale 
Se poate spune, că promulgarea lui Constitutio criminali Carolina marchează data.cea mai de seamă în evoluţia spiritului filosofic al societăţii medievale, de oarece ea pune capăt arbitrariu- lui judecătoresc, instituind controlul ştiinţifie al medicinei. A- "ceasta va răsbate deacum victorioasă, înlăturând toate piedicile ce i se vor pune în cale, spre a asuma rolul atât de sugestiv ca- racterizat de Royer-Collard în cuvintele reproduse ca „motto“ în capul Introducerii de faţă. Născută din nevoia de a se lumina. ju- decata prin fixarea, şi interpretarea faptului medical, medicina... legală, desvoltându-se : şi adaptându-se cuceririlor spiritului - în domeniul dreptului şi al dreptăţii, va ajunge să se ridice la înăl- ţimea, unei adevărate ştiinţe exacte şi să i.se definească definitiv rolul covârşitor ce e chemată să joace în prezervarea sănătăţii mo- rale a societății. Ea va deveni, după plastica definiţie a lui Le- grand du Saulle,.,o cale de comunicaţie între medicină şi drept, ope: rând ca, să zicem aşa fuziunea celor două ştiinţe şi înlesnind asimi- larea, şi dezlegarea celor mai grele chestiuni științifice sau legale“, “Nu e propriu-zis o definiţie, care trebue să fixexe în câteva cuvinte atât domeniul cât şi scopul; dar e şi greu de a închide în 
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tr'o formulă concisă însemnătatea, şi misiunea unei ştiinţe, fără 
de intervenţia căreia sar prăbuşi întreg edificiul social. Scopul 
medicinei legale diferă de acela al medicinei curative, menirea, ei 
fiind să rezolve probleme în legătură nemijlocită cu împărţirea 
dreptăţii. Medicinei legale îi incumbă sarcina păstrării armăturii 
sociale, a explicării faptelor medicăle în raport cu exerciţiul drep- 
turilor şi îndeplinirea datoriilor de către indivizii constituiți în 
societate. 

Intreaga alcătuire a familiei se sprijină pe fapte fiziologice. 
Copilul se naşte cu un drept primordial, acelă al ocrotirii legale în 
ce privește identitatea lui, — drept care ar fi ca şi inexistent, .. 
dacă mar interveni medicina legală, spre a determina faptele ma- 
teriale cari dovedese lepădarea, substituirea ori suprimarea. — 
Adult, omul are asigurat dreptul de a dispune de bunurile sale; 
dar legea îngrădește acest exerciţiu care, prin abuz, vatămă şi 
propriile interese ale individului şi acele ale altora. Deaceea me- 
dicul-expert are chemarea, de a se rosti asupra gradului de liber- 
tate morală şi deci asupra responsabilităţii individului supus 
cercetării justiţiei. — Rolul ştiinţei e de a se pronunţa asupra le- 
gitimităţii nașterilor, asupra viabilităţii, a tăgadei de paternitate, - 
a chestiunilor de impotenţă. Fără concursul luminilor sale, multe 
investigaţiuni judiciare în materie de atentate, sub variatele lor 

„forme, ar rămâne sterpe. Ca să nu pomenim decât deșpruncucidere, 
e doar astăzi indiscutabil, că o atare crimă nu poate fi stabilită de- 
cât numai şi numai cu ajutorul expertizei medico-legale. In cazul 
unei răni provocate prin lovire, interpretarea acestei răni diferă 
enorm, după cum e făcută de chirurg ori de medicul-legist. Acestuia 
din urmă i se cere o preciziune aproape matematică, pentru a de- 
termina fapte cari nu interesează câtuș de puţin practica me- 
dicinei. | i 

In darea acestei interpretări deosebite, medicina legală face 
aplicaţiunea cunoştinţelor speciale din multe alte ştiinţe. Așa, me- 
dicul legist trebue să fi explorat până în cele mai tainice colţuri 
domeniul anatomiei, fiziologiei, al patologiei interne şi externe, 
al terapeuticei şi al higienei; trebue să poseadă temeinic anumite 
cunoştinţe în ale fizicei, chimiei şi în ale ştiinţelor naturale, şi să 

„fie iniţiat şi în unele chestiuni de drept. Dar medicina legală nu 
numai împrumută dela aceste științe, ci unora din ele le-a mărit 
sfera de acţiune. Ajunge să arătăm că, în ce privește obstetrica 
depildă, ea i-a sporit patrimoniul ştiinţifice cu cercatările ei proprii 
asupra avortului, a efectelor facerii, a dovezilor de viaţă, a cauzelor 
morţii; medicina legală poate, cu drept cuvânt, revendica pa- 
iernitatea întregului capitol al pruneuciderilor, 

Atenţiunea, ei e solicitată: când de fapte simple, cum ar fi 
caracterizarea, unei otrăvi, determinarea unui 05, constatarea sar-
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cinii sau diagnosticarea unei boli; când de fapte complexe pentru 
lămurirea cărora are nevoe de aplicarea unor cunoştinţe simultan 
împrumutate din domeniul unui mănunchiu de ştiinţe. Medicina 
legală, în examinarea, problemelor ce'i sunt puse, scoate la iveală 
laturi a căror însemnătate e ignorată de ştiinţele auxiliare de cari 
se serveşte. Mai e de notat că ea, se ocupă de anumite chestiuni 
cari îi sunt proprii, cum sunt asfixiile, atentatele la bunele mora- 

„vuri, violul, ete. Bi i se datoreşte în întregime studiul asupra feno- 
menelor distrugerii corpului, a efectelor primei respiraţiuni, stu- 
diul semnelor şi mecanismului morţii; apoi, cercetări asupra răni- 
lor, a, simulării bolilor, precum şi asupra responsabilităţii aliena- 
ților.  Medicinei legale îi revine întreg meritul de a fi ajuns să 
determine data, îngropării cadavrelor, după specia, de insecte găsite 
pe ele. ÎInsfârşit, nepreţuită e lumina proectată de ea în domeniul. 
toxicologiei pe care l-a creat pe deantregul. 

Numai medicina legală e în măsură să demaște artificiile în- 
trebuinţate de cel interesat, spre a deruta justiţia ori a.turbura 
conştiinţa magistratului prin îndoiala strecurată în sufletul. lui. 
Dreptul. civil, - dreptul penal, dreptul administrativ, „dreptul mi- 
litar şi cele mai multe dintre legile cu caracter de ocrotire socială 
au nevoie de luminile medicinei legale, indispensabile organizării 
şi funcţionării armonice a, corpului social. „Prima, îndatorire a 
unui bărbat de Stat — observă Disraeli — e de a se preocupa de 
sănătatea publică“ — sănătatea fizică şi sănătatea morală. 

Dar şi răspunderea medicinei legale ca ştiinţă aplicată e 
mare. Pentrucă dacă medicul curant are în mână viaţa pacientu- 
lui, cuvântul medicului-legist cântărește greu în darea sentinţei 
care interesează cinstea, averea, libertatea, viața, prevenitului: 
„Les Jurisconsultes jugent selon qwon leur rapporte“ (Ambroise 
Pare). Medicul legist are singur pregătirea, ştiinţifică necesară 
pentru examinarea, şi aprecierea unui fapt determinat care inte- 
resează justiţia. Cu o legitimă mândrie trebue să notăm, că această 
încredere în competinţa profesională şi autoritatea morală a omului 
de ştiinţă e consacrată într'una, din cele mai vechi legiuiri româ- 
neşti — Pravila Wu Matei Basarab: „Pentruca, să-l cunoască jude- 
cătorul că adevărat iaste nebun, să întrebe pe vraci, care foarte 
lesne îl vor cunoaște de va fi nebun adevărat“. Această” dispoziţie 
civilizată, caşi celelalte în legătură cu intervenţia ştiinţei în 1ă- 
murirea afacerilor judiciare, se inspiră din principiul cu un secol 
mai înainte proclamat de marii jurisconsulţi ai Apusului: „Qua- 
cumque în arte peritis creditur“. e 

3. Definiţia 
Am văzut care e rolul medicinei legale; diri această caracte- 

vizare. am putea acum extrage şi o definiţie a acestei ştiinţe spe- 
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ciale, atât de fericit desemnată de Lacassagne ca „science 'du bon 
sens pratique“, 

Dar, mai întâiu trebue să observăm că, începând cu a doua 
„jumătate a secolului al XVI-lea, când în sfârşit medicina legală 
ia consistenţă de ştiinţă aparte, şi până în zilele noastre, când 
primeşte botezul solemn, însuşi numele sub care era prezintată 
a variat dela autor la autor: „art - de faire des rapports“ 
(Ambroise Par6 1575), „Relationes medicorum“ (Fortunatus 
Fidelis, 1603); „„Questiones medico-legales“  (Zacchias, 1620); 
„Scientia medico-legalis“  (Guidicionus 1634); „Aedicina critica 
seu decisoria“ (Ammann, 1677); Schola. jurisconsultorum "me- 
dici“ (Reinesius, 1677); „dedicina forensis, Scientia anedico-lega- 
ls, medico-forensist (Bohn, 1690), ..Jus medico-legale, Pandectae „medico-legales, Corpus juris medico-legale“ (Valentini, 1701); 
„Jurisprudentia medica“ (Alberti, 1725); »Anthropologia foren- 
sis* (Hebenstreit, 1733); „Bioscopia forensis,' Polito-bioscopia“ 
(Mayer). Apoi 'o altă serie de denumiri ca: „Medicina politico-fo- rensis, publicat, »dledecine legale judiciaire, medecine du barreau, 
medecine judiciaire“ (Prunelle) ; „Medecine de Ia loi“ (Trâbuchet) ; 
păledecine politique“ (Mare); „Medical jurisprudence“ (Taylor) ; : 
„Juridical or forensic medicine“; „Gerichiliche Semieiotil; (Plenke) 
„Gerichtliche Anthropologie' (Hebensteil); „Gerichiliche Physik 
(Klose); „Aledizinische Hilfshumde des Rechis“ (Mende), pentru 
ca să rămână definitiv cu numele de Medicină Legală („,Medecine lâgale“ în limba franceză, „Gerichtliche Medizin“ sau „Gericht- liche Arzneikunde“ în limba germană şi în traducere corespunză- 
toare în toate celelalte limbi). 

Tocmai această variaţie în denumire explică. şi diferenţierea 
în definiţie, care reflectează nu atât o deosebire de concepție în 
ce priveşte obiectul însuş al ştiinţei, cât extensiunea, sferei de ac- 
ţiune a „medicinei aplicate“ cum o numeşte Hofmann. Voiu cita, 

“câteva din aceste definiţii: 
 Poderă şi Mahon: „Arta de a aplica cunoştinţele şi preceptele 

diverselor ramuri principale şi accesorii ale medicinei la întoemi- 
rea legilor şi la, diversele chestiuni de drept, pentru a le lumina 
şi interpreta cum se cuvine“, | ae 

Adelon şi Bayard: „Medicina privită în raporturile ei cu in- stituţia legilor şi administrarea, justiţiei“, , 
Orfila: „Totalitatea cunoştinţelor medicale proprii să lumi- 

neze diversele chestiuni de drept şi să îndrumeze pe legiuitor: în 
făurirea, legilor“. 

Aa Devergie: „Arta de a aplica, documentele pe cari ni le furni- 
zează științele fizice şi medicale, pentru întocmirea unor anumite 
legi, cunoaşterea, şi. interpretarea unor anumite fapte în materie 
judiciară“. . | |
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Meteger: „Medicina chemată să lumineze ştiinţa dreptului“, Strassmann: „Substratul cunoștințelor medicale cari servese la rezolvirea chestiunilor judiciare“. 
Buchmer: „Ştiinţa medicului aplicată scopului ştiinţei drep- tului“, | | | Ă 
Tourdes: „Aplicarea cunoştinţelor medicale la chestiunile cari privesc drepturile şi datoriile oamenilor alcătuiți în societate“, Trebuchet: „Medicina privită. în raporturile ei cu legislaţia - 

țării, medicina legii, aplicabilă tuturor legilor şi tuturor regula- mentelor de aplicare, oricari ar fi ele“. 
Henke: „Ştiinţa care te învaţă să te foloseşti de principiile şi 

axiomele ştiinţelor naturale şi ale medicinei, în scopul. de a lămuri 
şi a te rosti în chestiuni de drept îndoelnicet, | N 

„ Lacassagne: „Arta de a pune. cunoștințele medicale în servi- 
ciul administrării justiţiei, | | 

Briand et Chaude: „Medicina şi ştiinţele aceesorii privite în 
raporturile lor cu dreptul civil, dreptul penal şi dreptul admini- 
strativ“, | | 

Marc: „Aplicarea, cunoştinţelor medicale la cazurile de pro- 
cedură civilă şi penală cari pot fi luminate cu ajutorul lor“. 

Legrand du Saulle: „Aplicarea ştiinţelor medicale la studiul 
şi soluţionarea tuturor chestiunilor speciale cari se pot ivi în în- 
toemirea legilor şi în acţiunea juistiţieic, 

Eu aş detfini-o ca o știință ale cărei principii contribue la de- 
săvârşirea legilor ce au de obiectiv păstrarea structurii morale. a 
societăţii, şi ale cărei demonstraţii, în ce priveşte actele omului fi- 
zic şi moral, călăuzese justiţia în aprecierea faptului cercetat şi în 
stabilirea gradului de responsabilitate civilă ori penală. „Medicina 
legală e ştiinţa, ale cărei lumini contribue la evitarea, în măsura 
posibilului, a erorilor judiciare în cazuri cărora ştiinţa dreptului, 
lăsată la propriile ei mijloace, nu le poate găsi o deslegare echi- 
tabilă. Ea adună şi combină toate elementele necesare judecăto- 
rului spre a-şi fixa convingerea întru rostirea hotărârii cu putere 
de lege. 

4. Evoluţia medicinei legale 
Am spus că medicina, legală a, luat naștere în ziua în care le- 

giuitorul a simţit nevoea, cunoașterii faptului medical spre a-şi 
îngrădi sancţiunile cu garanţii de echitate. Această necesitate 
pare a se fi impus spiritului cârmuitorilor din cea mai îndepăr- 
tată antichitate, dovadă urmele găsite în epoca de zămislire a a- 
cestei ştiinţe şi pe care o voiu numi faza ei nebuloasă. Şi dacă i-au 
trebuit mii de ani ca, pornind din vremurile biblice, să capete con-
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sistenţă şi autoritate de ştiinţă, aceasta se datoreşte imperfecţiu- 
nilor dreptului penal, spiritului retrograd al societăţii şi lipsei unor 
oameni de ştiinţă cari, pe lângă cunoștințe, să poseadă şi acea 
probitate profesională care este marele atribut al medicului-ex- 
pert ca auxiliar imediat al justiţiei. ă 

In faza nebuloasă, notăm primele aplicaţiuni de cunoştinţe 
medicale în legislaţia mozaică. Fzodul pomeneşte de rănire şi o- 
mucidere, de verificarea morţii, de sinucidere, de sarcină, facere 
şi avort, de crimele contra naturii; Deuteronomul vorbeşte de 
semnele .virginităţii, de viol, iar Genesa se ocupă de înhumarea 
morţilor. Codurile Talmudului se referă la. cunoştinţele medicale, 
în capitolele privitoare la pubertate, sterilitate, sarcină, primele 
fenomene de viaţă ale fetusului. „Dacă întâmpinați o greutate în 
deosebirea, sângelui de sânge, a leprei de lepră — prescrie Deulero- 
nomul — adresaţi-vă preoţilor: (depozitari ai cunoştinţelor medi- 
cale), îi veţi consulta, și ei vă vor descoperi adevărul“. 

Aluzii la cunoştinţele medicale se găsesc şi în Cartea Auten- 
tică a vechilor ligipţieni. 

La vechii Greci se pomeneşte de prelungirea gestaţiunii, 
pentru care se invocă autoritatea lui Hippocrat sau a lui Diokles. 
Filozofii și medicii greci împărțeau viaţa omului în zece perioade 

„de câte şapte ani, dela vârsta de 1 an la cea de 70. Machaon, fiul 
lui Esculap, face act de medic-expert, declarând mortală rana lui 
Pentisileu. — Gallien a fost un precursor nu numai prin studiul 
său asupra bolilor simulate, dar şi prin importanta, sa, observaţie 
asupra, docimasiei pulmonare: deosebire de culoare la plămânul 
unui animal născut viu şi la plămânul unui animal născut mort. 
Abea în 1628 vom vedea principiul lui Gallien aplicat în practică. 
Lui Hippoerat i se atribue un studiu asupra nașterilor precoce ori 
tardive. 

La Romani, Leges regiae prescriu practicarea, hysterecto- 
miei după moartea, femeii dovedite ca fost însărcinată: „JMulier 
dude praegnans mortua, ne hannetur antequam partus: ei excida- 
tur“. — Examenul cadavrelor era în uz la ei. Medicul Antistus e 
însărcinat să examineze cele douăzeci şi trei de lovituri de pumnal 
primite de Cesar, spre a stabilil care anume dintre ele a fost 
mortală, | o | 

Legislaţia lui Justinian, de care am pomenit în capitolul 
consacrat originilor medicinei legale, conţine şi interesante dis- 
poziţiuni cu privire la căsătorie, impotenţă, viabilitate, separa- 
țiune de corp. . 

Principiul expertizei nu-şi găseşte însă aplieaţiunea decât 
mai târziu, la neamurile germanice. Constitutio criminalis. Caro- 
lina edictează că „pedepsele trebue să fie proporţionate efectelor 
fizice constatate ale crimelor şi delictelori, Ea proclamă indis-
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pensabil avizul medicilor, al chirurgilor şi 'al moaşelor pentru luminarea judecătorului în cazuri de Tănire, omucidere, naştere clandestină, pruncueidere, avort, boli pricinuite prin greşita ad- ministrare de medicamente. 
Sub influenţa, dreptului canonic, medicina legală începe să se afirme ca o entitate ştiinţifică. Acest caracter se va preciză odată cu autorizarea primelor autopsii practicate în Italia (de către Mundini, în 1316) şi în Franţa (în 1370, când Facultatea din Montpellier capătă. încuviințarea de a deschide cadavrele o- meneşti). Autopsia, după frumoasa, expresie a lui FPodârâ, va fi tăclia luminătoare a meâicinei legale. — In antichitate nu puteă fi vorba de o asemenea intervenţie, pentru că, mai la toate po- poarele, orice atingere adusă cadavrului, era considerată ca o protanare a lui. Dar făclia aceasta, abea aprinsă, se va stinge cu- rând la suflarea superstiții, că mortul se răsbună şi pe aceia cari i-au ciopărţit trupul şi pe aceia cari au îngăduit această „Pângă- rire“, Practica autopsiei va renaşte abea la începuturile secolului al XVII-lea, deşi o putem privi ca reapărută şi sub Carol-Quin- tul, codul lui preseriind, între altele, examinarea, minuțioasă a, ră- nilor cari vor fi pricinuit moartea. După toate probabilitățile şi | Ambroise Parâ a practicat o autopsie (în 1575), judecând după descrierea ce face despre constatarea unei spume în căile respi- ratoare ale unui copil mort înăbuşit. Fortunatus Fidelis (în 1602) preserie deschiderea cadavrului în cazurile de otrăvire, iar Welsch (în 1660) în cazurile de moarte violentă. 

" Medicina legală va înlătura, practicile justiţiei medievale cu aşa numita „Judecată a lui Dumnezeu“, care se administra prin - proba apei, a focului, a cruentaţiunii cadavrului, a „congresului: (pentru dovedirea, în fapt a impotenţei) şi a duelului judiciar, — practice cari, spre ruşinea civilizaţiei, s'au perpetuat până la sfâr- şitul veacului a] XVIII-lea. Iţi stă mintea în loc că Sa putut găsi o somitate medicală a Facultăţii din Montpellier ca Rouchai care, în 1641, să publice un tratat special asupra neroziei cruentaţiunii. După această 'superstiţie, presupusul ucigaş era adus în faţa ca- davrului şi dacă mortul, cu ocazia, acestei confruntări, scuipa sânge, vinovăția era neîndoioasă, Dar dovada „congresului“?! La ce- rerea, de anulare a căsătoriei făcută de femeea care invoca impo- tenţa bărbatului, tribunalele eclesiastice aduceau pe acesta în faţa lor, pentruca, în asistenţa medicului şi a moaşei, să se stabilească; printr'o administrare obseenă a probei, temeinicia ori netemeini- * cia cererei de despărţenie. — Chiar mult mai târziu, în 1781, Plenk ' face risipă de erudiție, spre a expune semnele ştiinţifice (17) ale demoniei şi vrăjitoriei, cu toate că, în Franţa, încă dela 1672, în urma avizului medicilor-experți, un .deeret ordonă punerea în |i-
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bertate a, tuturor celor urmăriţi sub acuzarea de vrăjitorie; tot- 
odată dispune desfiinţarea inchiziţiei în Franche-Comte. | 

In „duelul judiciar“, rolul medicului e mai compatibil şi cu au- 
toritatea lui ştiinţifică şi cu demnitatea lui -de om. De oarece îm- 
pricinatul, care nu primea duelul, pierdea cauza, sa prevăzut că 
un medic va cerceta, persoana în chestiune şi.va, referi asupra in- 
capacităţii sale de a încrucişa fierul cu adversarul său în proces. 

Deja în ale sale „Assises et bons usages du Royaume de J&rusalem“, 
Godefroy de Bouillon preserie că dacă e vorba de boală, „doctorul 
va pipăi pulsul şi va examina urina“, iar dacă e vorba de o rană, 
„aceasta va fi examinată de un chirurg“. 

Dar, chiar cu toată atmosfera încă grea de respirat, din 
cauza miasmelor prejudecăţii, medicina, legală, începând cu prima 
jumătate a secolului al XVI-lea, îşi conturează tot mai accentuat 
caracterul ei de auxiliară a justiţiei. Un edict din 1525 al Rege- 
lui Neapolului institue expertizele. medicale. In Franţa, în 1575, 
Ambroise Par6, prin tratatul său „Des rapports et des moyens 
W'embaumer les corps“, crează doctrina ştiinţei rapoartelor, înve- . 

derând astfel însemnătatea. aplicării cunoştinţelor medicale. Gă- 
sim, în această lucrare de ansamblu, o expunere a semnelor pen- 
tu aprecierea gravităţii -rănilor, a simptomelor după cari se 
poate cunoaşte, dacă un corp a fost aruncat în apă în viaţă fiind, 
ori după moarte; un studiu amănunţit asupra asfixiei prin man- 
sal; un studiu asupra transmiterii bolilor” contagioase; reguli de 
armat pentru constatarea, virginităţii şi a impotenţei. Sub acest 
caport, Pare e cu drept cuvânt consider at ca părintele medicinei 
legale în Franţa. 

Acela, însă, care, prin complexul cercetărilor sale, a dat a- 
cestei ştiinţe întreaga, ei amploare e Paul Zacchias care, în 1621, 

prin lucrarea sa, un adevărat tratat general — „Pauli Zacchiae, 
medici romani, opus jurisperitis maxime necesarium, medicis per- 
utile, coeteris non în jucundum“ — lasă mult în umbră încer- 

carea făcută, cu nouăsprezece ani mai înainte, de către Fortu- 
natus Pidelis cu ale sale „De relationibus libri quator, în quibus 
ea.ommia quae în forensibus ac publicis causis medici referre so- 
lent, traduntur“. Prin intuiţia sa genială, servită de o neasemuită 
erudiție, Zacchias formulează principii graţie cărora ştiinţa mo- 
dernă a medicinei legale va face paşi uriaşi. 

Deacum înainte, medicina, legală, cu toate că va mai avea 
poticniri, îşi va extinde sfera de acţiune, în măsura în care se 
vor dezvolta. şi ştiinţele . de cari se serveşte la facerea demonstra- 
țiunilor ei. Ea nu are însă o existenţă parazitară ci una autonomă, 
de oarece, mulţumită ei, multe laturi obscure ale problemelor a- 
celoraşi ştiinţe sunt puse într'o lumină surprinzătoare. In aee- 
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laş timp demonstrează monstruozitatea ereziilor ştiinţifice, re- 

flex al influenţei exercitate de superstiții stupide, de care n'a 
scăpat nici spiritul cercetător al lui Ambroise Par€.. Voiu aminti 
că, în al său „T'rait€ de la generation“, pentru a explica sterilita- 
tea, vorbeşte de acţiunea, vrăjitorilor „qui ont nou Laiguillette 
pour se venger“, iar în „Irait6 des monstres et des prodiges” in- 
vocă cu un lux de argumente amestecul Satanei, pentru a, lămuri 
sarcini de o durată până la douăzeci de anil... In acelaş tratat, 
Parâ citează (7) cazuri de fecunditate fantastică: femei cari au 
născut câte 20, 36 şi chiar 365 gemeni... Dar povestea doctorului 
german Johann Schenk: hermafroditul însurat cu um bărbat dela 

- care.a avut mai mulţi copii şi care, la rândul lui, a făcut copii 
femeilor din serviciul său ?.. 

Cu a, doua jumătate a veacului al XVII-lea, intrăm în peri- 
-0ada certitudinilor riguros ştiinţifice. In 1682, Schreyer (în Ger- 
mania) aplică pentru întâia oară, într'o afacere juridică, docima- 
sia pulmonară, prin proba hydrostatică. — Louis, în "1753, (în 

“ Franţa) prin studiul său asupra diferitelor feluri de moarte, adu- 
ce'o prețioasă contribuţie în ce priveşte semnele încetării din 
viaţă şi pune în lumină caracterele anatomice ale morţii prin spân- 
zurare. 'Pot el scoate strigătul de alarmă contra ignoranței ju- 

decătorilor. cari, în materie de stabilire a paternităţii, declară, le- 
gitimă naşterea după a, douăsprezecea, şi chiar după a treispreze- 
cea, lună dela concepţiune. — Lafosse studiază fenomenele cada- 
verice, iar Chaussier îmbogăţeşte literatura medicinei” prin cerce- 
tările sale asupra pruncuciderii, a viabilităţii şi asupra autopsiei. 

— In 1821, Orfila reia, pe calea experimentală, cercetările din se- 

colul al XV-lea: ale lui Arnaud de Villeneuve, profesor la Facul- - 

tatea din Montpellier, asupra efectelor .otrăvurilor, şi eroeşte ast- : 

„fel o.nouă cale de investigaţiuni în câmpul toxicologiei, în care, 

la interval de treizeci şi şapte de'ani, se va afirma, şi învățatul rus 

Pelikan. — Savantul englez Mead emite idei originale asupra pa- 

togeniei. diverselor genuri de asfixie. — Metodei de observaţie şti- 

inţifică a contribuţiunilor franceze datorăm îmbogățirea dome- - 

niului practicii medicinei legale cu constatări în ce priveşte sem- 

nele morţii, procesul descompunerii, caracterele identității, efec- 

tele rănilor pricinuite de arma albă şi de arma de foc, e cauzele Mor- 

ţii, leziunile intelectului. 
" Ar fi să dau o prea mare extensiune cadrului acestui istorie, 

întreprinzând înşirarea contribuţiunilor personale ale tuturor pio- 

nerilor medicinei legale; mă voiu mărgini numai să le pomenesc 

numele. 
Italia — care, prin ortunatus Fidelis şi. Paul Zacchias, şi-a 

asigurat dreptul la titlul de patrie a acestei ştiinţe — se mândrește 

cu cercetările lui Laneisi, Morgagni, 'Tortosa, Martini, Speranza,



14 . CONTRIBUȚIUNILE DIVERSELOR ȚĂRI 

Yreschi, Gandolfi, Raimondi, Corradi, Angiolo Filipi, Baldisiera, 
-Lombroso, Ziino, Tamassia, Barzelotti. | 

Pranţa se înscrie pe tabloul de onoare cu numele lui Fodâr6, 
Louis, Bruchier, Mahon, Devergie, Tardieu, Orfila, Legrand du 
Saulle, Briand, „Vibert, Coutagne, Lutaud, 'Tourâes, Brouardel, 
Lacassagne — cari aduc o infuziune de sânge nou acestei ştiinţe, 
aprofundând-o în cele mai tainice colţuri ale ei. Alături de dânşii 
nu trebue uitaţi Lecat, Lory, Bertin, Lebas, Astruc, Buvard, Chaus- 
sier, Bayard, Prunelle, Verdier, Lafosse, Sue, Mare, Capuron, S6- 
dillot, Adelon, Villern6, Pinel, Georget, Voisin, Marc6, Parent 
du Châtelet, Devilliers, Payot, Chevalier, Deschamps, Vign6, Le- 
vasseur, Geoffroy de Saint-Hilaire, Aubanel, Boulanger, 'Tr&bu- 
chet, Collard de Martigny. Ș 

In Austria şi în Germania — unde, încă dela sfârşitul se. 
colului al XVII-lea, se desprinde hotăritoare acţiunea ştiinţifică 
a lui Bohn, — savanții, cari au contribuit la propăşirea medi- 
cinei legale, formează o întreagă legiune: Ammann, Behrens, 
Valentini, Plenck, 'Teichmayer, Hebenstreit, Faselius, Metzger, 
“Henck, Mende,  Roose, Masius, Siebold, Casper, Buchner, Li- 
mann, Hofmann, Platner, Nase, Hufeland, Van Svieten, Hal- 
ler, Franck, Virchow, Masehka, Vienert. 

In Anglia ştiinţa medicinei legale e ilustrată de Farr, Hunter, 
Taylor, Christison, Guy, Johnston, Percival, Cooper, Gordon- 
Smith, Watson, Merriman, Easton, Pereira, Ryan, Trail, For- 
sith, Fonblanque, Male, Beck, Paris, 

In Spania notăm printre înaintaşi pe Vall6 care, în 1796, a 
dat la lumină un tratat de chirurgie legală. | 

Belgia se prezintă cu Coetsen, Matthissen, Ansian. 
"Olanda cu Boerhave şi Molle. 
Siatele-Unite, deşi nu se afirmă decât abea în prima jumă-. 

tate a secolului trecut, ocupă un loe onorabil cu sforţările lui 
Beck, Webster, Waston, Morton Still&. Ca originalitate, America, 
ridică chestiunea de a se lua hermafrodiţilor exerciţiul drepturi- 
lor politice. 

In Rusia, primele manifestaţiuni ştiinţifice în domeniul me- dicinei legale sunt legate de numele lui Gromew, Bak, Schmit, Poelchan şi Pelikan. 
Ţările Scandinavice produe pe: Ussing ( Danemarca), Kier- nander, Goudelius, Ikyel de hip şi Wistrand (Suedia: şi Nor- vegia). - N 
La noi, medicina legală, până mai acum patru decenii, a tost ca şi inexistentă şi în faptul acesta, trebue să căutăm expli- „caţia absenței unei contribuţiuni românești mai vechi la desvol- tarea acestei ştiinţe. Oricum, deşi venită printre cele din urmă,
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România a făcut, în mai puţin de o jumătate de veac, progrese 
cari, spre mândria noastră, au uimit ţările cu o tradiţie multisecu- 
lară de medicină legală. Şi aceste progrese sunt cu atât mai impor- — 
tante, că ele au fost realizate în domeniul aplicaţiunii practice. 

* 
* * 

Mulțumită străduinţelor acestor înaintaşi, prestigiul medici. 
nei legale crește şi expertul capătă, în slujba justiţiei sociale, auto- 
ritatea unui arbitru. Din ce în ce se vor împuţina cazurile ca, ace- 
lea, de pildă, raportat de Gay-Patin, despre o femee gravidă execu- - 
lată la Paris şi care în prealabil fusese declarată neînsăreinată. 
Acţiunii. medicinei legale se datoreşte legislaţia cu privire la alie- 
naţia mintală, prin crearea, de ospicii şi de medici specialişti 
pentru examinarea bolii şi indicarea, gradului de responsabilitate. 

Principiul expertizei, cu sfială afirmat prin Constitutio cri- 
minalis Carolina sau prin decretul din 1670 al lui Ludovic XIV, 
cucereşte tot mai mult teren și, chiar încă din veacul al XVII-lea, 
în Franţa, de pildă, medicii-experţi se bucurau de o consideraţi- 
une deosebită și aveau întâietatea asupra celorlalți medici. Dar 
marea consacraţiune expertiza o va căpăta abia în secolul al 

„ XIX-lea, când necesitatea, ei e proclamată în codurile tuturor ţări. 
lor civilizate, Pilda a dat-o Germania, unde cu mult înainte se im- 
punea judecătorului ca, în anumite specii de cazuri judiciare, să 
recurgă neapărat la luminile medicului legist. In Anglia, care a 
împrumutat medicina, legală din Franţa, Italia şi Germania, abea 

sub Regina Victoria coroner-ul e autorizat ca, la caz de trebuinţă, 
să ordone expertize medicale. . - 

Medicina legală a. lâncezit oarecum până în secolul. trecut, 
pentrucă abea în veacul acesta, graţie influenței exercitate de 
ideile născute din prefacerile datorite spiritului marei Revoluții 
Franceze, noui noţiuni în ce priveşte administrarea justiţiei se 
introduc în legislaţiile diverselor State. Dar ceiace, pe terenul şti- 
inţifie, a contribuit în largă măsură la. înflorirea medicinei legale, 
au fost înseş progresele făcute de ştiinţele ei ajutătoare: nouile 
descoperiri în fizică şi în chimie, determinarea unor detalii im- 
portante în ce priveşte legile vitale până atunci insuficienţ lămu- 
rite ale fiziologiei, perfecţionarea mijloacelor de cercetare. Deacum 
înainte medicina legală va juca un rol precumpănitor în organi- 
zarea și funcţionarea instituţiunilor publice. 

5. Istoricul medicinei legale în România 
Dacă, precum observ în Prefaţă, contribuţiunea, românească 

temeinică la progresul medicinei legale nu datează decât de pa- 
truzeci de ani, nu e însă de nesocotit preocuparea: de faptul medi-
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cal de care fac dovadă legiuirile şi hrisoavele vechi de sute de ani, 

precum şi începutul de organizare făcut de Kreţulescu ca, Ministru 

de Interne, sub inspiraţia nemuritorului Davila. 

Un studiu al eruditului profesor S. G. Longinescu, dela Fa- 

cultatea de drept din Bucureşti, pune în lumină părţile privitoare : 

la medicina, legală din pravilele lui Vasile Lupu şi Matei Basarab. 

Principiul expertizei e consfințit printw”o serie de dispoziţiuni re- 

lative la cazurile de rănire, otrăvire, nebunie, viol, sodomie, sur- 

zenie şi muţenie. 

In caz de rănire, experţii pot îi „vracii fie ori nu doftori“, băr- 

bierii, descântătorii şi descântătoarele sau fermecătoarele. Se pre- 

cizează însă, ca un omagiu adus practicii medicale, că vraţii vor fi 

crezuţi şi fără de jurământ: „Ori ce va zice vraciul vom creade 

pentru rană, măcar de nu sar jura“. Deasemenea se precizează, 

că declaraţiunea vraciului va cântări întotdeauna mai mult decât 

aceea a, celorlalţi practicieni ai medicinei empirice (bărbieri, des- 

cântători) ori a martorilor: „Când va zice vraciul că cutare armă 

mau făcut rană de moarte şi mărturiile vor zice că rana "i de moarte, 

mai creadă-se vraciul decât mărturiile“. Sau: „Când va zice vra- 

ciul că iaste rana de moarte, îl vom creade; mai vârtos când se va 

afla, că vraciul aste dascăl, cum le zic acestora doftori, atuncea se 

va creade şi mai bine, decăt dacă ar fi altul mai prost (barbiarii sau 

descântătorii)“. 

“Nu se poate o mai formală, recunoaştere a autorităţii demon- 

straţiunii făcute de omul de ştiinţă. Şi această încredere e accen- 

tuată în următorul criteriu de judecată, pentru caz de divergență 

de păreri între experți: „Când se va prileji să nu fie vracii toți în- 
tun cuvânt, ci unii să zică, că rana taste de moarte, dar alții să 
zică, că mu iaste de moarte,- atunce vom creade pre cei mai mulţi 
sau pre cei mai buni, sau pre cei nai destoinici, iară mu pre alții“. 

„Dovada, în cazurile de otrăvire, se face sau prin supunerea 

la caznă a bănuitului sau prin examinarea de către vraci a văr- 

săturilor victimei. Dar, o altă dispoziţie din Pravila lui Vasile 
Lupu institue expertiza exclusivă a vraciului: „Cela ce va ascunde 
borîturile omului celui bolnav (otrăvit) şi nu le arată la vraci să 
le vadă, face prepus cum să-l fi otrăvit“. | 

Expertizele, în cazuri de deflorare, se fac numai. de moaşe 

sau de femei „învățate bine la acest meşteşug'*. 

Dovada, sodomiei e administrată de vraci. ori moașe. 

Nebunia, care poate aveu caracter cronic ori numai intermi- 

tent (cela, ce-i când şi când nebum, iară nu în toate zilele), ori să 
fie numai simulată, se dovedește prin interog gatoriul făcut de ju- 

decător, coroborat cu expertiza medicală. Pravila lui Matei Ba- 
sarab, după cum am mai relevat în capitolul asupra rolului me- 

dicinei legale, trece administrarea probei în competinţa exclu-
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sivă a vraciului: „Pentru ca să-l cunoască judecătorul, că ade- 
vărat iaste nebun, să întrebe pe vraci, care foarte lesne îl Vor CU- 
noaşte de va fi nebun adevărat“. 

In materie de pruncucidere, se deosebese două cazuri: „înă- 
buşirea întâmplătoare a copilului în aşternut“ şi „înăbuşirea în- 
deadins.cu înşelăciune în aceleaşi împrejurări“, 

In cazuri de surzenie şi muţenie, constatarea e făcută de Ju- 
decător în persoană. 

Legiuirile noastre vechi sunt mute în ce priveşte obligaţia 
medicului ori a, moaşei de a face declaraţiile de naşteri; dease.- 
menea ele nu conţin nici o dispoziţiune cu privire la determina- 
rea. vârstei fetusului, la viabilitatea copilului, la determinarea se- 
sului unui individ; ele nn pomenese nimic despre hermafrodiţi 
(fetelei) şi androgini, despre pseudo-hermafrodiţi ori despre di- 
plosomi. Nici o menţiune cu privire la căsătorie, sarcină şi avort. 

Din punctul de vedere al vârstei, Pravila lui Matei Basarab 
stabileşte următoarea, clasificare: | | 

Cocon iaste omul dacă naşte până în patru ani; | 
Copil se chiamă de în patru ani până în patrusprezece; 
Cătărig iaste de în patrusprezece ani până în douăzeci şi doi; 
Voinic (adică, june) iaste de în douăzeci şi doi până în pa- 

truzeci şi doi; 
Bărbat iaste de în patruzeci şi doi până în cincizeci şi şease; 
lară bătrân iaste de în cincizeci şi şease până în şease zeci 

Şi nouă; | 
Iară mator iaste 'de în şeasezeci și nouă până în optzeci. De 

acei mai mult neputinţă şi durere şi boale. 
Pravila aleasă a lui Eustratie modifică “unele denumiri: 
Prunc iaste dela naştere până la patru ani; . 
Cocon iaste dela patru ani până la patrusprezece; 
Tânăr iaste dela cincisprezece ani până la douăzeci şi doi; - 
Voinic iaste dela douăzeci şi trei de ani până la patruzeci 

şi doi; ă " 
Bărbat iaste dela patruzeci şi trei de ani până la cinci zeci şi 

şease; | 
Moşneag iaste dela cincizeci şi şapte de ani până la nouă zeci 

şi nouă; 
Dela, şaptezeci de ani înainte până la sfârşitul vieţii lui se 

cheamă bătrân. | 

Din punctul de vedere al responsabalităţii penale, persoanele 
se deosebesc în: 

Cocon până la 7 ani; . | 
Tânăr în măsură de vrâstă dela 10 ani şi jumătate până la 14, 

85008. — Dr. A£. Minovici. Tratat de Medicină Legală 
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dacă e de sex masculin, şi dela, 9 ani şi jumătate până la 12, dacă 

e de sex femenin; - 

Mic (minor) până la 25 ani; 
Mare (major) dela 25 ani înainte, „să poată face tot lucrul“; 

Bătrân dela, 50 la 70 ani. 
Circumstanţă agravantă pentru cei nărăviţi din fire: „de vor 

fi tinerii foarte răi înainte de 10 ani şi jumătate, atunci se vor so- 

coti mai sus de 25 ani“ — adică vor fi consideraţi majori. 

Ca garanţie pentru determinarea gradului de responsabilitate, 

se ţine seama, dacă cei cari nu sunt de măsura vrâstei: lucrează ori 

nu cu discernământ. a 

| Deasemenea, uneori se ia în considerare, dacă făptaşul e în 

vâystă sau de 14 ani, sau de 18 ani, sau mai mare de 14 ani dar 

mai mie de 25. - 

Să mai notez o dispoziţiune foarte drastică din Pravila lui . 

Vasile Lupu, în ce priveşte responsabilitatea medicală: „Vraciul 

ce va da otravă feciorului să otrăvească pe tată-său, să 4 se facă 

moarte, să-i taie capul. 

Tot în materie de responsabilitate a medicului, vom înregistra 

două din însemnările făcute de d. Profesor Nicolae Torga, învăţa- 

tul nostru istorie, In 1760, pe vremea lui Constantin-Vodă Raco- 

viță, medicul strein Stahl e aruncat în temniţă, pentrucă interven- 

țiunea, lui dăduse greș. Un hrisov din 1814 al lui Searlat-Vodă Ca- 

“limachi fixează îndatoririle morale ale medicului și prevede des- 

tituirea pentru refuz de serviciu constatat, în timpul zilei ori al 

nopţei. 
= 

x + 

Medicina, legală va stărui în faza ei de eclipsă până în a 

doua jumătate a veacului trecut, când Nicolae Kreţulescu și 

Davila, inspirându-se din ceeace s'a, realizat aiurea, îi dau un în- 

ceput de organizaţie în ce priveşte practica expertizelor. 

In 1860, se prevede, în programul de cursuri al Şcoalei Naţio- 

nale de Medicină, şi un curs de medicină legală, iar prin legea din 

1862, medicii de oraş, de judeţ şi de plasă sunt însărcinaţi cu lu- 

crările medico-legale. Se publică şi un formular pentru întocmirea 

rapoartelor medico-legale, iar pe lângă Ministerul de Interne se 

înfiinţează un post de medic-legist plătit cu o mie lei vechi pe 

lună, încredinţat succesiv profesorilor Felix, Marcovici, Athana: 

sovici şi Alexianu. Din acelaş an datează şi instrucţiunile pentru 

medicul-legist al Capitalei, în cari, între altele, se prevede că au- 

topsiile legale se vor face cu ajutorul elevilor Şcoalei Naţionale 

de Medicină. 

Dar o activitate cu adevărat corespunzătoare marei chemări 

a ştiinţei medicale ca Duiz auziliumgue justitiae nu va, fi inaugu- 

 



LACUNELE DIN CODURILE ROMÂNEȘTI 19 

rată, la noi, decât mult mai târziu şi anume odată cu organizarea 
Institutului de Medicină, Legală, în 1892. . 

Aceste progrese impun însemnate modificări. legiuirii noastre 
penale şi civile pentru consfinţirea rolului expertizei într'un foarte 
mare număr de cazuri pe cari codurile serise le ignorează, dar cari 
în practica administraţiei justiţiei cad în competinţa medicului 
legist. | 

Aşa, codul nostru penal — cu redacţia ce i s'a dat după co- 
dul Napoleon — are' numeroase lacune cari neapărat cată a fi 
umplute. Dacă, după cum se asigură, se proectează o remaniere 
şi o complectare a unora, din dispoziţiunile sale, vreau să cred că 
oamenii de lege nu vor nesocoti valoarea aportului medicilor le- 
gişti şi-i vor consultă şi pe aceştia pentru o cât mai bună întoc- 
mire a părţilor cari reclamă o cunoaştere câţ mai aprofundată a 
omului fizic şi moral. 

Cu privire la lacunele la cari am făcut aluzie, voiu relevă, 

în treacăt, câteva din ele: 

1. In materie de pruncucidere, Codul a omis să definească pe 
copilul de curând născut, pe când “legea franceză lămureşte, că se 
va considera, copil de curând născut acela care n'a fost încă de- 

clarat la ofițerul stării civile. 
2. Codul nostru e mut în chestiunea viabilităţii şi de aci ano- 

malia, că unui copil născut chiar înainte de termen şi cu foarie 

puţine șanse de viabilitate i se recunoaşte capacitatea de a moş- 

teni, chit ca, imediat după atribuirea succesiunii, să înceteze din 
viaţă. 

3. Legea noastră nu defineşte incapacitatea de lucru prici- 
nuită de lovire sau rănire. 
"4. Relativ la alienaţia mintală, legislaţia noastră nu face nici 

o specificare în ce priveşte diversele grade şi forme sub cari se 

manifestă această infirmitate. 

5. Codul nostru e mut în materie de responsabilitate medi- 
cală, pentru că nu se poate considera ca o soluţie a problemei 

aplicarea articolelor 248 şi 249 din Codul Penal, cari se referă 

la loviri şi răniri. 

6. In legislaţia noastră actuală, intervenţiunea medicinei. le 

gale nu e expres indicată decât în puţine articole din cod: ar 
ticolele 42 şi 43 din procedura penală, şi articolul 67 din codu' 
civil, adică în cazurile de crimă și delict şi ori de câte ori existi: 
prezumție de moarte violentă. Cu toate acestea nevoia unei bune ad- 

ministraţii a justiţiei reclamă concursul medicului-expert și la apli- 

carea altor dispoziţiuni legale, cum sunt articolele 167 şi 286 din 
codul civil, în ce priveşte determinarea epocii la care fomeea a ră- 

mas grea; articolele 155, 435 şi 869 din acelaş cod, a căror apli:
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care echitabilă nu se poate face fără o constatare medico-legală în 

ce priveşte starea mintală a individului în cauză. Apoi, interven- 

ţia medicului e necesară pentru aplicarea articolelor 80 şi 287 din 

procedura penală, pentru. stabilirea temeiniciei scuzei martorilor: 

şi juraţilor cari nu răspund chemării legale. Avizul: medicului e 

deasemenea. reclamat pentru aplicarea articolului 375 din codul 

civil pentru stabilirea incapacității 'de a exercita tutela. Scuţirea 

de serviciul militar nu se poate acorda decât în urma unui esamen 

medical. Foarte frecvente sunt intervenţiile medicului-expert în 

multe alte cazuri de cari e sesizată justiţia, ca pruncuciderea, as- 

fixia, otrăvirea, lovirile şi rănirile, atentatele la pudoare, consta- 

tarea existenţei petelor de sânge, de spermă, falsificarea substan- 

țelor alimentare din comerţ, etc. Sunt, în fine, probleme pe cari 

justiţia le pune zilnic medicinei legale şi pe cari aceasta, le desleagă. 

6. Invăţământul medicinei legale 

Voxbind de menirea medicinei legale, am definit-o astfel: ea des- 

leagă problemele puse de justiţie în legătură cu un fapt medical 

determinat. Baza acestei ştiinţe este medicina, de care, însă, nu 

se serveşte — ca şi de altfel de toate celelalte ştiinţe ajutătoare —- 

decât ca de un instrument. ” 

„Ceea ce.i dă caracterul de ştiinţă aparte, este scopul ei care, 

în deosebire de acela al medicinei propriu zise, nu. e de a tămă- 

dui, ci de a, contribui la făurirea legii şi la aplicarea ei în de- 

plină cunoştinţă a actului criminal ori delictuos care aşteaptă sanc- 

ţiunea justiţiei. Iar întru atingerea acestui ţel, examinează faptele. 

medicale printr'o prismă care-i este proprie şi le dă o interpre- 

tare care scapă competinţei fiecăreia din ştiinţele pe cari le utili- 

„zează. E dar o ştiinţă a, cărei aplicare reclamă un complex de ci- 

_noştinţe adaptate scopului ei special. 

Nu e de ajuns să posezi diploma de doctor în medicină, spre 

a putea face act de medic-legist în adevărata aceepţiune a cu- 

vântului, Adevăr cu o impresionantă sinceritate şi tărie procla- 

mat de Chaussier — ajuns unul din luceferii medicinei legale în 

Franţa — care, povestindu'și începuturile carierei sale de prac- 

tician, mărturiseşte : „Consultat din când în când asupra acuza- 

ţiunilor de pruncucidere, omucidere, sau asupra altor cazuri de 

lovire ori rănire, . de cari erau sesizate tvibunalele, mi-am dat 

numai decât seama că, cu toate studiile mele, cu toată, asidui- 

tatea mea la cursurile celor mai vestiți profesori şi cu toate vizi- 

tele clinice ale celor mai mari: magistri, îmi mai rămânea mult 

de învățat spre a putea răspunde nouii mele chemări de medie: 

expert“. 
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Pentrucă aplicarea cunoştinţelor medicale, în calitate de 

auxiliar al justiţiei, implică o pricepere deosebită a scopului în 

care. & solicitată intervenţia medicului-expert, iar demonstraţia 

trebue astfel. făcută, ca atât elementele cât şi concluziile ei să 

poată fi uşor asimilate şi folosite de judecător. Să luăm un 

exemplu : In cursul unei anchete judiciare sau întâmplător se dă 

peste nişte oseminte în legătură cu o crimă cercetată, sau a căror 

descoperire trezește în spiritul magistratului bănuiala de crimă. 

In primul loc trebuese stabilite: specia animală — de oarece e cu 

putinţă să nu fie oseminte omeneşti, — vârsta individului căruia 

au aparţinut, sexul, statura acestuia, conformaţia, bolile şi even- 

tualele fracturi ale oaselor. Intru rezolvirea acestei probleme, me- 

dicul legist s'a folosit : de cunoştinţe medicale, chirurgicale, obs- 

tetricale — dacă e vorba de un nou născut; de cunoștințe fizice, 

chimice şi din domeniul ştiinţelor naturale. — Un altul: când e 

vorba de stabilirea responsabilităţii în exerciţiul profesiunii me- 

dicale, medicul-legist face aplicaţiunea nu numai a cunoştinţelor 

medicale din specialitatea respectivă, dar şi a celor ale higienei 

şi ale terapeuticei. Medicul legist mai trebue să poseadă cunoştin- 

ţe de drept în legătură cu faptele medicale: şi să cunoască legile 

cari privesc exerciţiul profesiunii medicale. 

Tată motivată necesitatea unui învățământ special al medi- 

cinei legale, pentrucă numai astfel medicul poate fi în măsură de 

a rezolva problemele ivite întru luminarea judecății tribunalelor. 

Din aceste curioştinţe trebue să se înfrupte şi magistraţii şi avo- 

caţii, spre a nu risca de a formula chestiuni cari nu interesează 

cazul în cercetare, ori să scape din vedere puncte esenţiale pentru 

elucidarea acestuia. . | 

Dacă ţinem seama de sforţările ce i-au trebuit medicinei le- 

gale spre a ajunge ca, abea la sfârşitul secolului al XVI-lea, să-şi 

câştige, prin Ambroise Parâ, prestigiul de ştiinţă, vom pricepe, de 

ce a, fost nevoie să se mai scurgă vreme îndelungată până să se 

înfiripeze şi învățământul ei. A trebuit ca mai întâiu să apară 

scrieri: mai mult sau mai puţin complecte, pentruca puterile pu- 

hlice să se pătrundă de necesitatea organizării unui atare învă- 

țământ. | | | i 

In această privinţă China pare a o îi luat înaintea Europei, 

de oarece încă din 1948 învățatul Si-Yuen-Lu dă la lumină un tra- 

tat de medicină legală împărţit în cinci cărţi, dintre cari primele 

trei sunt consacrate: generalităţilor asupra cercetărilor medico- 

legale în cazuri de rănire; chestiunilor de identitate şi de avort; 

deosebirii dintre rănile provocate în viaţă ori după moarte; morţii 

prin strangulare şi înec. Ultimele două cărți tratează amănunţit ca- 

urile de otrăvire şi caracteristicele diverselor specii de otrăvuri, 

Existenţa acestui tratat poate fi interpretată ca o dovadă că la
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aceea epocă sau ceva mai târziu. Universitatea Chineză a fost în- 
zestrată şi cu o catedră de medicină legală.. 

In Europa, cursul acesta special, sub forma, iniţială de învă- 
țământ individual şi facultativ, îşi face apariţia mai întâiu în 
Germania, încă din secolul al XVII-lea, iar pela mijlocul veacului . 
al XVIII-lea, mai nu e universitate germană în care să nu fie şi 
o catedră de medicină legală. Franţa vine în al doilea rând cu 
crearea de asemenea catedre, în 1794, la Şcolile.de Medicină din 
Paris, Strasbourg şi Montpellier şi cari sunt încredințate lui Ma- 
hon, Fodâr6 şi Prunelle. In 1801, Carminati (la Facultatea din 
Pisa) şi Buniva (la cea din 'Turin) inaugurează cursuri metodice 
de medicină legală în Italia. Doi ani mai târziu, în 1803, se crează, 
pentru Andrew Duncan junior, lă Universitatea din Edimbourgh 
(Anglia) o catedră de „medical jurisprudenee“. 

In Statele-Unite ale 'Americii-de-Nord, prima catedră de me- 
dicină legală, deasemenea cu numele de „jurisprudenţă medicală“, 
e înfiinţată la New-York, în 18253, din iniţiativa lui Stringham. 
„In România, după cum am arătat, primul curs de medicină le- 
gală e creat în 1860, la Şcoala Naţională de Medicină a lui Davila, 
-iar predarea, lui e încredinţată doctorului Athanasovici. La 1862, se 
publică primele lecţiuni de medicină legală, prin îngrijirea unuia 
din cei mai eminenţi studenţi la acea epocă, Nicolae Măldărescu, . 
ajuns. în urmă profesor şi Decan al Pâcultăţii din Bucureşti. Mai 

” târziu, în 1867, se crează un curs separat de medicină legală (încre- 
dinţat lui Negură) şi unul de toxicologie (încredinţat lui Sergiu). 
“Dar ambele formau împreună o catedră unică. | 

Cursul de medicină legală vegetează până în 1880, când doc- 
torul Sutzu face străduinţe onorabile spre a-l înviora. Progrese 
simţitoare, însă, nu sau putut înregistra, până în 1897, când se 
scindează catedra comună de medicină legală şi de clinica bolilor 
mintale, creându-se una autonomă de medicină legală care mi-e 
„încredinţată mie, ca unul ce aveam la spate o experienţă de patru- 
sprezece ani pe tărâmul acestei ştiinţe. | i 

» Câte o catedră de medicină legală există şi la Facultăţile din 
Iaşi şi Cluj. 

In ce priveşte catedra dela Iaşi, socot interesant să notez că. 
la crearea, ei, pela 1880, sa urmat exemplul organizaţiei universi- | 
(are din Germania unde, la acea epocă, cursul de medicină legală — 
facultativ pentru medicinişti şi obligatoriu pentru studenţii în 
drept — constituia o parte integrantă a programului de cursuri al 
facultăţilor de drept. Ca urmare, catedra dela Iași, dela înfiinţare 

- încredinţată doctorului Ciurea, a fost alipită la facultatea de drept 
şi numai în urmă a fost trecută la cea de medicină, după cum de 
altfel e azi şi în Germania, unde legea prevedea că medicii n'au. 
voie să facă act de medic-legist — care e încadrat ca funcţionar
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public — decât după absolvirea unui curs special de un an şi cu 
obţinerea unei diplome de specialitate. 

* 
= % 

Tateresul pe care societatea, prin recunoașterea necesităţii con- 
cursului medicinei legale la administrarea, Justiţiei îl arată învăţă- 
mântului ei, se va traduce printr'o bogată eflorescență de produe- 
țiuni în literatura acestei ştiinţe de specialitate. Incetul eu încetul 
se alcătueşte un adevărat corp de doctrină bazat pe primele lu: 
crări ale lui Ambroise Par6 (în secolul al XVI-lea) şi Paul Zac- 
chias (în secolul al XVII-lea, un in-folio de 1200 pagini). Până în 
prima jumătate a secolului al XVIII-lea, nu vom avea, decât tra- 
tate asupra rapoartelor medico-legale. . - . 
“După cum era şi firesc, cele dintâi manuale de medicină legală 

îşi fac apariţia în Germania, care a avut iniţiativa organizării în- 
văţământului. In ordinea cronologică, primul tratat german e acel 
al lui Teichmeyer, publicat în 1722 la Jena şi intitulat: „Institu- 
tiones medicinae legalis vel forensis in quibus praecipuae mate- 
riae civiles, criminales et consistoriales traduntur“. Urmează nu- 
meroase altele atât în Germania cât şi în Austria care ţine pasul 
celei dintâi. Dintre aceste lucrări cităm pe acele ale lui Christian- 
Gottlieb Ludwig, Goelke, Hofmann, Hebenstreit, Sikora, Plenk, 
Haller, Metzger, — în veacul al XVIII-lea; Miiller, Masius, Henke, 
Viemann şi Bernt, Klose, Mende, Siebold, Schurmayer, Buchner, 
Casper, Maskka, (al cărui tratat poate fi privit ca prima încercare în 
limba germană, cu lacunele inerente pentru epoca în care a fost 
făcută, de a întruni întrun mănunchiu documentele necesare ex- 
punerii tuturor problemelor de medicină legală), Wald, Wienert — 
în secolul al XIX-lea. — In Austria, în acest secol, cel mai de seamă 
tratat e acel al lui Eduard von Hofmann, profesor la facultatea 
din Viena. . - 

"In Franța, primul tratat general de medicină legală teoretică 
şi practică e a lui Foder6 (1799), acest adevărat Zachias al Fran- 
ţei. In secolul al XIX-lea, avem: manualul lui Belloc, scrierile lui 
Mahon, Lafosse, Sue, Chaussier, Vigne, Marc, Devergie, Adelon, - 
Căâpuron, Pinel, Esquirol, Orfila, Tardieu, Briand et Chaudâ, Tr6- 
buchet, Bayard, Legrand du Saulle, 'Tourdes, Brouardel, La- 
cassagne. . i 

In Italia, după lucrările lui Laneisi şi Morgagni, din secolul 
al XVIII-lea, avem tratatele generale ale lui 'Tortosa, Sidoti, Bar- 
zelotti,. Martini, Speranza, 'Treeshi, Puceinotti, Gandolfi, Laza- 
„retti, Ziino, Corradi, Angiolo Filipi, Baldisiera, Arigo Tomassia, 
precum, şi preţioasa contribuţie a şeoalei de antropologie criminală 
întemeiată de Cesare Lombroso. "
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In secolul al XVIII-lea, găsim, în Spania, un interesant tra- 
tat de chirurgie legală, de Vallâ. 

Angha se afirmă, în cursul secolului al XIX-lea, prin lueră- 
rile lui Taylor, Christison, Johnston, Percival, Male, Cooper, Gor- 
don-Smith, Bartley, J. A. Paris, Forsith, Ryan, Trail, Thomson, 
Guy, Garvin, Watson, Pritchard, Meriman, Roberston, Mitchel, 
Lee, Easton, Blake, Pereira. 

| Cel mai vechiu tratat apărut în Suedia şi Norvegia e acel al 
lui Kiernander (1776). Urmează acele ale lui Gaudelius, Ikyel de 
Rup şi Wistrand (în secolul al XIX-lea). 

Contribuţiunea Rusiei, în cursul aceluiaş secol, se afirmă prin 
lucrările lui Gromew, Blak, Schmiat, Poelchan şi Pelikan. 

In Statele-Unite, literatura medico-legală se prezintă cu o- 
perele lui Beck, Webster, Watson şi Morton Stillâ. 

Belgia ne oferă contribuţiunile lui Ansiaux, Coetsen, Mat- 
thyssen şi opera de adâncă erudiţiune a lui A. Dambre. 

Olanda : lucrările lui Boerhaave, Moll, şi Van Hasselt. 
Danemarca figurează cu Ussing. - 
Ne-am oprit la secolul al XIX-lea, pentru a nu numi de cât 

pe înaintaşi şi cari au marele merit de a fi dotat ştiinţa medico- 
legală cu o doctrină din care se vor inspira toate lucrările ulterior 
apărute, bine înţeles cu desvoltările pe cari le vor comporta pro- 
gresele realizate în mijloacele şi procedeele de investigaţiune. 

G * ., 

In literatura medico-legală, ROMANIA figurează cu con- 
tribuţiunile mele la, tratarea izolată a .diverse chestiuni, precum 
şi cu lucrările profesorului G. Bogdan dela Iaşi, ale profesorului 
Nicolae Minovici dela Cluj, ale conferenţiaruiui Nicolae Stoenes- 
cu şi, ca mai vechi, acelea ale lui Auerbach (1860), Şerban Geor- 
geseu (1871) şi Vianu (1891). ” 

„7. Institutul de Medicină Legală 
Obiectul de căpetenie al medicinei legale 6 formarea medi- 

cului-expert, pentruca acesta, să poată răspunde chemării sale de 
a face demonstraţia ce i se cere. Da mihi factum et dabo tibi jus: 
îi spune judecătorul; pe baza acestei demonstraţii ştiinţifice îşi 
va clădi magistratul convingerea, şi tot ea, îi va servi de dreptar 
la dozarea sentinţei. 

Medicul expert trebue să fie deci înarmaţ cu o pregătire de-: 
osebită pentru care nu ajunge învățământul teoretic, ci e imperi- 
oasă nevoie de complectarea acestuia, printrun studiu clinic. Pen- 
trucă, după cum am mai spus-o, medicina legală e în esenţă o şti-!



ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRACTIC 25 

ință de aplicare practică. De acest adevăr m'am: călăuzit în în- 
drumarea pe care, încă dela înapoerea mea, dela studiile făcute la 
Paris, am dat-o practicii medicinei legale la noi. În exerciţiul a- 
tribuţiunilor de medic-expert se ivesc laturi cu totul noui ale unor 
probleme enunțate de învăţământul teoretice şi a căror soluţie n'o 
pot da decât elementele furnizate de aplicaţiunea, practică. In 
„Etude comparative des- reformes & apporter  Penseignemenţ et 
a Vewercice de la medecine legale en Roumanie“, pe care am pu: 
blicat-o la Paris în 1888, spuneam : „Un studiu teoretic al mediei- 
nei legale, oricare ar fi de altfel meritul lui, e şi rămâne lovit de 
sterilitate, dacă nu e compleectat printrun intensiv învăţământ 
practic. Numai inițiind pe elevi în diversele faze ale unei exper- 
tize medico-legale, numai rezolvând sub controlul văzului şi pi- 
păitului lor chestiunile atât de variate şi de neprevăzute, în legă- 
tură cu faptele de resortul tribunalelor, profesorul de medicină 
legală va, îndeplini un rol cu adevărat folositor“, 

Marele Brouardel n'a ezitat să sacrifice învățământul teo- 
retie învăţământului practic. Nu se poate concepe, fără o demon- 
straţie practică, tratarea, chestiunilor privitoare la: anatomie. 
semnele morţii, răniri, vârstă, identitate, Examenul microscopie, 
cercetările chimice, fotografia, complectează sfera, demonstraţu- 
nilor. Legrand du Saulle stărue şi el asupra importanţei aplieaţi- 
unilor practice, fără de cari teoria nu prezintă nici un interes. 
După cum clinica desăvârşeşte Studiile teoretice ale patologiei, 
tot așa, observaţiunea specială, o adevărată elinică medico-legală, . 
e necesară pentru inițiarea elevului în expertiză. Dar nu numai 
viitorul medic-expert ci, după cum insistă şi Thoinot (în raportul 
său dela Congresul de medicină legală din Londra), şi orice stu- 
dent în medicină trebue să capete o instrucţiune elementară în me-. 
dicina legală, pentrucă orice medie trebue să fie capabil să răs- 
pundă apelului justiţiei de a, examina, din punctul de vedere me- 
dico-legal, o rană pe un -om viu, de a deserie starea exterioară a 
unui cadavru, de a face o autopsie medico-legală şi, la caz de tre- 
buinţă, să examineze un atentat de natură sexuală. | 

Cea mai veche organizare a învăţământului practic al medi- 
cinei legale o găsim la Viena, apoi la Berlin, mai întâiu sub direc- 
ţia lui Wagner (1S33) şi apoi sub aceea a lui Casper. In Franţa, 
prima clinică medico-legală e creată la Strasbourg, în 1840. 

La noi, începuturile învăţământului practic nu datează decât 
abea din 1880, când profesorul Sutzu, căruia i s'a încredinţat cursul 
de medicină legală la Facultatea din Bucureşti, a intervenit la 
Ministerul de Justiţie ca acesta să pună medicului legist al Capi- 

-talei îndatorirea de a primi pe studenţii în medicină să asiste la 
autopsiile medico-legale. Făcând acest demers, profesorul Sutzu 
a desgropat o dispoziţie căzută în desuetudine din Instrucţiunile 7
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pentru .medicul-legist al Capitalei, publicate în 1862, — dispoziţie 

care glăsuia astfel: „Pentru toate cercetările medico-legale din 
raionul Capitalei cari se fac sub direcţia medicului-legist, cu ex- 
cepţia acelora cari nu suferă amânare de câteva ore, se va hotărâ 
o oră fixă pentru toate zilele, ca elevii clasei superioare ai Şcoalei 
de Medicină 'cari vor fi desemnaţi pentru aceasta, de Directorul, 
să asiste cercetărilor. La fiecare cercetare va îndeplini un alt elev. 
funcţia de secretar al comisiei medico-legale. Autopsiile legale se 
vor face cu ajutorul elevilor“. Cât despre valoarea intrinsecă a a- 
cestor autopsii — cari sunt cheia de boltă a medicinei legale — e 
deajuns să arăt, că.la aceea epocă postul de medic-legist în capi- 
tala ţării nu era ocupat de profesorul de specialitate ori de un me- 
die cu pregătire specială. Mai e de notat că şi după aceea, vreme 
de doisprezece ani, aplicarea practică s'a făcut fără laborator de 
necropsii, fără laborator de lucrări micrografice, fără absolut nici 
unul din instrumentele create de progresele technicii' operaţiunilor 
medico-legale. Medicul-legist făcea autopsiile cum şi unde putea, 
mereu pe drumuri, de oarece nu exista un loc de centralizare, cada- 
vrele fiind răspândite prin sălile mortuare, nici -măcar primitiv 
amenajate, ale diverselor spitale. Apoi, datorită neglijenţei cu care 
erau aruncate cadavrele în aceste săli, fără cea mai mică indica- 
ţiune individuală, s'a întâmplat nu odată ca medicul să facă o ine- 
vitabilă confuzie de cadavre. Neexistând o instalaţie pentru con- * 
servarea temporară a cadavrelor şi a vestmintelor lor. în vederea 
recunoaşterii, mulţi morţi erau îngropaţi fără posibilitate pentru 

cei interesaţi de a le da de urmă. 
Era dar fatal ca, în atari. condițiuni, nu numai interesele jus- 

tiţiei şi ale societăţii în genere să fie. adânc lezate, dar şi învăţă- 
mântul practic -să fie caşi nul. Aceasta m'a îndrituit ca, încă din. 

1888, să denunţ primejdia decurgând din lipsa unui atare învăţă- 
mânt, de oarece, precum spuneam atunci „absenţa unui învăţământ 
practic al medicinei legale în România, face că la noi devii medic- 

legist printi”un simplu joe al hazardului“. 

2 

Aceasta a fost starea, de lucruri când, din iniţiativa, mea stă- 
ruitoare și pe planul croit de mine, s'a construit şi inaugurat, în 
1892, Morga, care, încă depe atunci, răspundea la toate cerințele 
unui adevărat Institut de Medicină Leg sală — clinică mortuară şi 
laborator de cercetare a tarelor individului şi societăţii. Creaţi- 

unea noastră, așa, cum am conceput-o și înzestrat, a fost prima 

în această direcţie, în toată lumea. În 1896, fostul men profesor 
Brouardel îmi seria: „J'avoue que vous avez 6t6 plus rapideă 
Bucarest que nous ă Paris“, Iar acum douăzeci şi trei de ani. Sal- 
vatore Ottolenghi, profesorul de medicină legală la Facultatea
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din Roma, proclama: „Vous avez eu le mârite de er&er un Insti- 
tut unique au monde, que je ne cesserai de donner en exemple de 
ce qw'on doit faire“. N'aş mai sfârşi dacă ar fi să invoc testimo- 
niile tuturor somităţilor în ale medicinei legale din streinătate, 
cari au avut prilejul de a vizita, Institutul din Bucureşti. Voiu re- 
leva numai că, la construirea şi amenajarea Institutului cel nou 
din Paris, creaţiunea. noastră, a servit de model, iar materialul 
nostru de demonstraţie e utilizat la, cursul de medicină, legală din 

capitala Franţei: „Les documents photographiques que .vous 
m'avez envoyâs — îmi seria eminentul meu coleg şi prieten, pro- 

fesorul Balthazard, succesorul lui Brouardel — m'ont rendu les 
plus grands services pour Penseignement“. 

Dacă, sub raportul aplicaţiunii practice a medicinei legale, 
România a ajuns, în foarte scurt timp, să'şi afirme şi să'şi păstre- 

ze rangul de întâietate, e că încă din 1888, în pomenitul studiu a- 
supra reformelor de adus învăţământului şi exerciţiului medicinei 
legale, am croit. până la cele mai mici amănunte planul organiză- 
rii şi funcţionării Institutului de Medicină Legală, aşa, cum cel 
dintâiu Pam conceput cu adevărata şi marea lui menire de labora- 
tor de justiţie socială şi de pepinieră de medici-experţi. 

Descrierea, lui în toate detaliile intră în cadrul unei mono- 
grafii, care nu şi poate avea locul, în spaţiul limitat al tratatului 
de faţă; de aceea: mă voiu mărgini la enunţarea diverselor ruage . 
ale acestui vast şi complex organism. 

1. Săli de expunere şi de conservare, prin aparate frigori- 
fere,: a cadavrelor aduse spre expertiză. Cadavrele îngheţate şi ne- 
recunoscute sunt introduse în camera de expunere, la vederea pu- 

” blieului. La, cererea parchetului şi în interesul investigaţiunilor ju- 
diciare şi uneori chiar în tot timpul instrucţiunii criminalilor şi 
până la judecată, se păstrează aci şi cadavrele şi hainele morţilor 
recunoscuţi, — lucru de mare însemnătate pentru justiţie. 

2. Două săli de fotografiare. Una pentru cadavre în multiplele 
atitudini pe care le-ar putea avea un om viu în stare de imobili- - 
tate. Până la mine, cadavrele erau fotografiate cu ochii închişi; 
cel dintâiu am avut ideea de a mă servi de ochi artificiali intro- 
duşi în orbitele mortului, bine înţeles dacă starea corneei îngă- 
due stabilirea culorii. La înecaţi cari au stat vreme mai îndelun- 
gată în apă, obțin evacuarea, gazelor cari îi desfigurează, printr”o 

: serie de inciziuni făcute după autopsie, —'A doua sală de fotogra- 
fiare e rezervată persoanelor vii pentru leziunile ori” deformaţiu- 
nile ce prezintă. 

3, Săli de autopsie. 
4. Laboratoare de microscopie.
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5. Un laborator de chimie toxicologică, unde se face analiza 
organelor dela cadavrele celor bănuiţi a fi fost otrăviţi. 

"6. O instalaţie pentru experienţe fiziologice. 
7. O instalaţie de radiograție. 
8. Un laborator de anatomie patologică. 
9. Un “laborator -pentru prepararea. pieselor anatomice, ce 

trebuesc conservate, şi pentru: facerea mulajelor. 
10. Un muzeu de piese anatomice .şi de instrumente cari au 

servit la săvârşirea crimelor ori a sinuciderilor. Fiece piesă a 

muzeului e însoţită de istoricul ei. | 
11. Un vast amfiteatru cu locuri pentru 300 studenţi. 
12. O bogată bibliotecă din domeniul literaturii medico-le- 

gale, dăruită de mine. 
13, Ca anexe ale Institutului, funcţionează un Serviciu Antropo- 

metric, organizăt după principiile sistemului Bertillon. (la Pala- 
tul: de Justiţie), o şcoală de poliţie. ştiinţifică, precum şi un ca- 
binet special al medicului legist la Palatul de Justiţie. * 

14. Insfârşit, o capelă pentru expunerea, morţilor înainte de a 
fi înmormântați şi un serviciu de transport automobil al cada- 

__vrelor, - 
Personalul e compus din: un director general, care e în acelaş 

timp titularul catedrei dela Facultatea din Bucureşti; un sub-di- 
rector, medic-legist, un şef de lucrări de anatomie patologică, doi 
chimişti legiști, un autopsier-şef şi cinci autopsieri, un fotograf, 

oameni de serviciu pentru transportarea cadavrelor în automobile 
speciale. Pentru facerea cursului, profesorul-director e secondat de 

doi conferenţiari — unul pentru deontologia medicală, iar celalt 

pentru accidentele de muncă, şi de trei asistenţi. 
In învăţământul practic utilizăm materialul ce ne cade zilnie 

. 

la îndemână şi sub formele cele mai variate: cadavre, alienaţi, a-" 

tentate la pudoare, loviri şi răniri, avorturi, otrăviri. : 

In afară de prelegerile de deontologie, cari sunt pur analitice, 

nu se face nici un curs fără prezentare: de piese. Fiece student e o- 

bligat să facă măcar o autopsie şi să asiste la mai multe. Se mai 

impune studenţilor să execute lucrări de anatomie patologică cu 
aplicaţiuni la medicina legală, să facă examenul diverselor pete şi 
să studieze chestiunile în legătură cu. determinarea identităţii. 

In urma demersurilor mele se va organiza în curând şi un 

“curs superior de medicină legală, accesibil numai celor cari po- 
sedă diploma de doctor în medicină și a cărui absolvire va conferi . 

diploma specială de medic-legist apt de a fi utilizat de justiţie pen- 

tru expertizele legale. Creaţiune indispensabilă, pentru că ar fi să 

se compromită grav nu numai prestigiul specialităţii dar înseş 

interesele justiţiei, dacă în posturile de medici-legiști sar numi . 
persoane înarmate cu diplome obţinute în streinătate pe baza ab-
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solvirii unui aşa, zis curs de specializare -(de 6-7 luni), insuficient 
sub toate raporturile şi în deosebi sub acela al iniţierii aprofun- 
date în aplicaţiunea practică. Departe de mine gândul de a pune la 
îndoială competenţa personală a magiştrilor respectivi; -dar, 
nici ştiinţa, nici priceperea lor nu poi înlocui mijloacele de pre- 
gătire temeinică a viitorilor experţi autorizaţi. La Paris, deo- 
pildă, profesorul de medicină-legală — care are conducerea pepi- 
nierei. de medici-legişti — e paralizat în acţiunea lui prin aceca că 
nu dispune de materialul suficient de investigaţiune şi docu- 
mehtare absolut necesar. Acest material — formele atât de va- 
riate sub care se prezintă 'intervenţiunea medicului- expert în 
cauzele judiciare — e acaparat de Prefectura Poliţiei care, având 
controlul de fapt al Institutului Medico-Legal, nu sesizează pe pro- 
fesorul titular şi deci moralmente răspunzător, de cât de cazuri 
rare; majoritatea expertizelor e încredinţată altor experți. Așa, 
de exemplu, niciunul din medicii cari urmează cursul de specia- : 
lizare, n'a avut prilejul să examineze un atentat la pudoare. În 
atari condițiuni, ce valoare poate avea o diplomă al cărei unie 
„temeiu pare a fi numai frecvenţa unui curs anemiat? Aceeaş ob- 
servaţie o am de făcut pentru cursul de specializare din Germania 

„Şi aiurea. Nu voiu putea stărui în deajuns: cursul teoretic, fără 
o intensivă iniţiare practică asupra, variatelor subiecte de exper- 
tizat, e ca şi nul. E absolută, nevoie ca toate cazurile să fie cen- 
tralizate la Institutul Medico-Legal, sub controlul profesorului de 
medicină legală, aşa cum e la Bucureşti. 3 Sa 

In serviciul imediat al justiţiei — de care depinde direct — 
şi al învăţământului, Institutul de Medicină Legală “serveşte 
şi administraţiei propriu-zise prin furnizarea de cunoştinţe ele- 
mentare necesare ofiţerilor de poliţie judiciară şi jandarmilor în a 
căror sarcină cade facerea primelor constatări legale, Serviciile 
de statistică găsesc la Institutul de Medicină “Legală indicaţiuni 
precise atât asupra cauzelor morţii cât şi asupra manifestaţiu- 
nilor criminalităţii. . | | 

Institutul aduce, 'însfârşit, servicii şi primăriei oraşului, prin 
îngroparea cadavrelor nereclamate sau ale celor săraci. 

lată cum învăţământul practic al medicinei legale a putut să 
ajungă, într'o Românie fără tradiţie în această specialitate, la 
un nivel atât de măgulitor apreciat în streinătate şi despre care 
Profesorul Dr. C. Angelescu (asistând în 1924, în calitate de mi- 
nistru al Instrucțiunii Publice, la inaugurarea, unor construcţiuni 
anexe ale Institutului) s'a exprimat astfel: „Ca profesor de chi- 
rurgie regret că s'a făcut mai mult pentru morți decât pentru vii,



3u EXERCIŢIUL MEDICINEI LEGALE ÎN ROMÂNIA 

căci dacă acest Institut reprezintă ultimul cuvânt în domeniul 

medicinei legale, clinicile cam lasă de .dorit“. Și ministrul a 

încheiat anunțând că din acel:moment, în virtutea unui decret 

regal, aşezământul poartă numele de. „Institutul Medico-Legal 

Profesor Dr. Mina Minovici“. 

3. Exerciţiul' medicinei legale în România 

Am văzut că, începând cu 1862 — când, după înfiinţarea 

cursului de medicină legală la, Şcoala Naţională de Medicină, s'a 

aplicat, sub ministrul ISreţulescu, și reforma serviciului sanitar — 

expertizele medico-legale au fost trecute în atribuţia medicilor de 

oraş şi de judeţ (cari până atunci erau desemnaţi cu titlul de phy- 

sicus), precum şi a celor de plasă, creaţi prin aceiaş reformă. 

Se prevede că medicul-legist al Capitalei e de drept membru 

al Consiliului Medical Superior şi profesor de medicină legală. 

Dar această dispoziţie sănătoasă, din consideraţiuni -streine de 

interesele praeticei medicinei legale, e curând nesocotită şi în pos- 

tul de medic-legist, trecut în interval dela interne la justiţie, nu se 

mai numeşte profesorul cursului de specialitate. Numai prin nu- 

mirea mea, în 1897 — care funcţionam deacum de câţiva ani ca me- 

die legist al Capitalei — la catedra de medicină legală, se reîntro- 

nează definitiv principiul ca profesorul de medicină, legală să fie şi 

titularul postului de medic-legist pe lângă Tribunalul Ilfov. 

Exerciţiul medicinei legale rămâne vreme îndelungată sub 

imperiul reformei Kreţulescu şi al legii sanitare din 1874. Abea 

în 1910, în urma modificărilor adânci ce i Sau adus, această din 

urmă lege, la capitolul: „Despre medicii legişti“, edictează noui dis- 

poziţiuni menținute şi în legea din Martie 1926 (Capitolul XV): 

„Art. 93. — Toate expertizele medicale civile și penale reclam:te de 

justiţie se „vor împlini de medici legişti, conform cu dispoziţiunile acestei 

legi. | | 
„Toate actele de expertiză medico-legală se vor supune revizuirii 

şi aprobării comisiunii medico-legale. | 

„Asemenea justiţia, ori de câte ori va găsi de cuviinţă, va, putea, cere 

acestei comisiuni să-și dea avizul asupra, oricărei chestiuni medico-legale. 

„Ori de câte ori justiţia va ordona o comisiune pentru expertiză 

medicală civilă sau penală, din ea va face parte, în mod obligatoriu, 

cel puţin un medie legist titrat în specialitate. 

„Art. 94. —Se va crea, pentru toată ţara, un număr suficient 

de medici legişti, plătiţi din bugetul Statului, în limitele mijloacelor 

bugetare. Medicul legist va fi plătit cu leafă de şease sute lei lunar şi 

două sute lei diurnă pentru cheltueli de transport. 

„Numirea de medic legist se dă de ministru, prin decret regal, 

numai acelora cari posedă diplome de medie legist şi conform avizului. 

comisiunii medico-legale, în urma unui concurs ce se va ține înaintea
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- . . . o . . - . 1. . Ă 4 . ” . ” unei comisiuni, formată “din 2 delegaţi ai Consiliului sanitar superior, 
desemnaţi de consiliu, şi 3 delegaţi ai Comisiunii medico-legale, conform regulamentului ce se va alcătui, 

„Art. 95.— Ministerul Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale, în înţele- gere cu Facultatea de medicină din Bucureşti, va organiza un ciclu de cursuri pentru pregătirea medicilor legişti. Absolvirea cu succes a acestor cursuri conferă dreptul de obţinerea diplomei de medic legist. Aceste cursuri vor dura un an. . 
„Pentru a fi admis a urma, cursurile în vederea, obținerii ţitlului ae “medie legist se cere: titlul de doctor în medicină, să fi fost medie secundar cu concurs timp de 4 ani la un spital al Statului, Eforiei spitalelor civile sau ale Spiridoniei din laşi şi să fi satisfăcut legea recrutării, 
„Până la organizarea cursurilor pentru pregătirea medicilor lepişti, comisiunea. medico-legală va avea dreptul să propue numirea, definitivă a acelor medici cari au dat dovadă că posedă cunoştinţe suficiente de medicină legală. 
„Se vor preferi medicii primari de judeţe, medicii de spital, me- 

dicii de circumscripție rurală sau urbană, asistenții institutelor me- 
„ dico-legale, foștii sau actualii asistenți sau şefi de clinică, precum ȘI acei cari posedă o diplomă specială de medici legişti dela universităţile 

streine, 
„Comisia, medico-legală va, propune pentru fiecare loc doi candidaţi, 

din cari ministrul va alege. 
„Aceste numiri fără concurs nu se vor putea face decât în curs 

de un an dela promulgarea acestei legi“. - . 

In 1913, ca director general al Serviciului Sanitar, am în- 
cercat să creez un corp de medici legiști titraţi, câte unul de fie- 
„care judeţ, dar m'am isbit numai decât de dificultăţile insurmonta- - 
“bile de ordin bugetar, așa c'a trebuit să mă mărginese la introdu-! 
cerea acestei reforme numai în cinci judeţe: Ilfov, Prahova, Co- 
vurlui, Dolj şi Mehedinţi. O asemenea organizare n'a fost de alt- 
jel posibilă nici în Austria nici în Germania, pentrucă, întocmai 
ca la noi, s'a observat şi acolo pe deoparte imposibilitatea mate- 
rială pentru un singur om de a, se deplasa pe întinsul unui întreg 

judeţ (la care se adaugă eventualitatea câtorva autopsii de făcut 
în acelaş timp în puncte diferite ale circumseripţiei), iar pe de 
altă parte, cheltuelile prea mari pe cari le-ar pricinui deplasările 
prea lungi şi frecvente. | 

Singura reformă, compatibilă şi cu interesele justiţiei şi cu 
posibilităţile bugetare, ar fi ca, urmând; exemplul Germaniei şi 
Ungariei, să dăm medicilor sanitari o pregătire deosebită şi pe te- 
renul medicinei legale. 

* 
+ x 

Tot în legea din 1936, la capitolul care tratează despre consilii 
şi comisii, se hotărăşte că Dirccţiunea Generală a Serviciului Sa:
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nitar este asistată — în afară de Consiliul Sanitar Superior (din 
care face parte Şi un profesor de medicină legală), Comisiunea Su- 
perioară de igienă şi salubritate şi igienă industrială, Comisia 
Chimico-Farmaceutică, Comisia Veterinară, Comisia Administra- 
tivă, Comisia de Disciplină — și de Comisia, Medico-Legală. 

Iar articolul 12 determină compoziţia şi atribuţiunile acestei 
din urmă comisiuni. 

9.. Planul şi diviziunea materiei medico-legale, 

Mi-a mai rămas, spre a încheia această parte introductivă, să 
mă explic asupra planului adoptat întru tratarea metodică a ma- 
teriei medico-legale. 

Din capul 'locului trebue să observ, alături de marii înaintași 
din ţările cu o veche tradiţie medico- legală, că e aproape o impo- 
sibilitate de a se aplica un principiu, impecabil din punctul de ve- 
dere al logicii absolute, la diviziunea complexului de probleme in- 

dividuale şi multiple pe cari le comportă această materie, Şi acea- 
sta din însăş cauza caracterului, scopului şi mijloacelor de inves- 
tigaţiune ale unei ştiinţe cu generalităţi proprii şi care se deose- 
bește radical de medicina propriu-zisă. Pe când ţinta firească a a- 
cesteia din urmă e de a preîntâmpina, de a opri mersul bolii şi de . 
a o vindeca, misiunea medicinei legale e de a soluţiona chestiuni 
cari interesează bunul mers al justiţiei şi legislaţia socială a ţării. 
O clasificare bazată pe înseş ştiinţele pe cari le pune la contribuţie, 
ar fi arbitrară, de oarece faptele medicale cari solicită spiritul me- 
dieului-legist sunt atât de disparate şi reclamă uneori aplicarea u- 
nui mănunchiu de cunoştinţe împrumutate dela un foarte mare nu- 

măr de ştiinţe tributare, că te isbeşti de imposibilitatea stabilirii 
unei :suecesiuni, deci a unei grupări ideale a acestor chestiuni în- 
tun număr determinat de diviziuni bine şi definitiv conturate. 

Toţi autorii de tratate s'au străduit, după cum observă Legrand du 
Saulle, să arunce punți deghizate între chestiunile medico-legale, 
legându-le astfel cu ajutorul unor transiţiuni artificial create. Şi 
aşa am văzut adoptându-se când o clasificaţiune zisă- medicală, 
când una zisă legală, când una zisă naturală, când, însfârşit, una 

denumită fiziologică. Aceasta din urmă se apropie mult de posibi- 
litatea de creare a unui fir conducător și voiu arăta mai jos dece. 

1. Diviziunea -medicală, preconizată de Capuron, Friedrich, 
Senmidt, Mueller, Hoffbauer, comportă următoarele mari 'capi- 
tole: psichologia. legală, fiziologia legală, anatomia legală, chimia 

legală, chirurgia legală, medicina legală şi obstetrica “legală. Dar 
această diviziune prezintă marele inconvenient că nesocoteşte însăş 

esenţa medicinei legale care, precum am spus, în cele mai multe:



CI.ASIFICAREA FIZIOLOGICĂ 53. 

cazuri aplică unci singure probleme aproape totalitatea cunoştin- 
țelor din domeniul medicinei. : 

„2. Diviziunea legală, bazată pe aplicaţiunea articolelor respee- 
tive din diversele coduri (dreptul penal, dreptul civil, dreptul ad. 
ministrativ, dreptul militar), pe lângă că frânge unitatea, ştiinţei. 
care pierde asttel din cohesiunea ci din punctul de vedere al doe. 
trinei, dar nici nu rezolvă chestiunea, de oarece multe probleme sunt 
de resortul a câtorva dintre ramurile dreptului. Diviziunile legale 
le întâlnim în tratatele lui 'Pr6buchet, (medicina legală civilă ori 
penali, medicina legală privată şi medicina legală administrativă), | 
Poder6 (medicina, legală mixtă, medicina legală penală şi medicina . 
legală sanitară), Hebenstreit, Sikora, Fahner, Plenk. 

3. In diviziunea naturală, adoptată de Wald, faptele medicale 
analoage sunt grupate laolaltă, 

4. Diviziunea, fiziologică, despre care am spus că răspunde mai 
bine unei clasificări întru câtva mai logice, ia omul dela zăumislire 
şi-l urmăreşte până la moarte, cu aplicarea, cunoştinţelor medico- 
legale la fiece perioadă a vieţii, — aplieaţiune care, însă, diferă 
dela un sex la celalt. Obieeţiunea ce se poate face acestei diviziuni, 
e că multe cazuri pot să se refere la sexe diferite şi la acelcaş epoci 
ale vieţii. o i 

Autorii gerimani (Mende, Lobstein), partizani ai clasificării 
fiziologice, împart materia medico-legală în două mari grupuri: 
unul al ştiinţei formale şi celalt al ştiinţei practice. Această din 
urmă e, la rândul ei, împărţită în trei capitole: 1. Omul în viaţă; 
2. Cadavrele; 3. Substanțele ncînsufleţite. E de remareat că, în ce 
priveşte chestiunile cele mai grave (răniri şi otrăviri), diviziunea 
fiziologică se aplică lesne la aceste trei subdiviziuni. Clasificarea 
aceasta a iost adoptată şi de autorii francezi Prunelle şi Adelon. 

Eu m'am raliat la, diviziunea practicatii de Legrand du Saulle, 
cu toate că nici ea nu întruneşte condiţiunile unci clasificări ideale. 
E însă cea mai logică, pentrucă, după cum în chip atât de luminos 
o expune marele înaintaş francez, în prefața monumentalei sale 
opere, în clasificaţiunea, aceasta „omul e luat din leagăn, e studiat 
pas cu pas, vârstă cu vârstă, în toate etapele vieţii sale, şi e urmă- 
rit până la moarte, până la cercetările cadaverice, până la analiza 
postumă a terenului în contact cu ultimele sale rămășițe, aproape 
dispărute. In chipul acesta, eşti adus să studiezi următoarele mari 
chestiuni: naşterea, copilăria, căsătoria, despărţirea de corp, divor- 
ul, sareina, avortul, facerea, pruicucidetea, atentatele la, pudoare, 
lovirile, rănile, rănirile, omuciderea, sinuciderea, diferitele genuri 
de sinucidere, nebunia. sinuciderii, chestiunile de medicină legală 
referitoare la alienaţii în general, nevrozele speciale şi bolile men. 
tale, bolile simulate, tăinuite sau transmise, identitatea, bătrâneţea, 

85008. — Dr. M. Minovici. Tratat de Medicină Legală. 3
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agonia, moartea, otrăvirile, jurisprudenţa medicală, exerciţiul pro- 
tesional, deontologia, toxicologia“. 

In clasificare ca fiziologică planul acesta e acela care oferă, ma- 
ximul de unitate pentru expunerea doctrinei medicale. In deose- 
bire de Legrand du Saulle, și în unire cu autorii moderni ca Lucas- 
sagne, 'Pourdes, Eduard von Hofmann, încep tratatul cu expune: 
rea legislaţiei şi a materiei de deontologie medicală, de oarece so- 
cot că e mai raţional să. determini mai întâiu cadrul de interven- 
țiune medico-legală şi numai după aceea să examinezi cazurile 

particulare ale acestei intervenţiuni. 

Ei a 

Tratatul, astfel cum l-am întocmit, cuprinde trei mari divi- 
zum: 

Volumul I: Evoluţia şi organizarea medicinei. legale (învățămân- 
tul teoretic şi aplicațiunile practice); Deontologia medicală; Ex- 
pertizele medico-legale “(cu un capitol special al desgropărilor); 
Modele de rapoarte. 

Volumul II: Omul de la zămislire până la moarte, 
Volumul III: J/oarteu sub toate formele şi cu toate cauzele ei. 
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DEONTOLOGIA MEDICALĂ. 
— Datoriile şi drepturile medicului — 

„Un citfopen, quel qwil soit, se gran- 
dit plus par 'accomplissement de ses 

! Devoirs que par la revendication de 
"ses Oroifs“, 

(Henry Poincar6) 

„Jur pe Apolon medicul, pe Aseclepios, pe Hygea şi pe Panaceu... că voiu orândui regimul pentru binele bolnavului, după puterile. ş 
chibzuinţa mea, nici odată spre a căşuna cuiva un rău, Nu voiu da ni- 
mănuia, spre a-i fi pe plac, un leac ucigător sau un sfat care să-i aducă 
pieirea. Deasemenea nu voiu da unei femei un leac abortiv. Nu voiu 
practica eystotomia asupra unuia care suferă de calculi, ci voiu lăsa a- 
ceastă operaţie pe seama, chirurpilor. 

„In orice casă în care voiu fi chemat, voiu intra. pentru binele boi- 
navilor, ferindu-mă de a pricinui cu voinţă cel mai mic neajuns, mă voiu feri de mrejele seducţiunii, evitând voluptăţile dragostei cu femeile și 
bărbaţii, fie ei liberi ori selavi, 

„Ceiace în exerciţiul ori în afară de exerciţiul artei mele, precum Și în relaţiunile cu oamenii voiu fi văzut sau auzit şi nu trebue divulgat, v voiu ține“ secret“, 

Acestea sunt părţile esenţiale ale legământului cunoscut sub 
numele de Jurământul lui Hippoerat, ieşit din templu spre a se 
transmite, odată cu preceptele medicinei, Asclepiazilor laici. 

„Faţă de Dumnezeu și în toată curăţenia cugetului meu, mă, leg 
de a nu nimici prin boală, prin practice ucigătoare pe nimeni, fie c'ar 
îi vorba de un strein ori de unul din ţara mea; că nimeni nu mă va 
îndupleca prin daruri de a săvârşi nglegiuirea, strigătoare de a dai cuiva 
leacuri de natură a-i primejdui viaţa, că no voiu face nici chiar din 
imboldul unui sentiment de prietenie. Mă voiu strădui de a face tot 
ce-mi va sta în putinţă spre a scăpa pe bolnav, şi tuturor le voiu dărui 
sănătatea, care păstrează viaţa“. 

„In aceşti termeni era, conceput, în versuri greceşti datând din 

850%, — Dr, M. Minovici, Tratat de Medicină Legală. 7
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secolul al 4-lea sau al 5-lea după Christos, jurământul cu care ab- 
solventul Şcoalei de Medicină își inaugura cariera. 

„Yoiu da îngrijirile mele fără plată celui sărac și nu voiu pretinde 
nici odată o răsplată mai mare decât aceea, cuvenită pentru osteneala mea. 

„Primit în interiorul caselor, ochii mei nu vor vedea ceeace se pe- 
trece acolo, limba mea nu va da pe faţă tainele ce-mi vor fi încredințate, 
iar îndeletnicirea mea nu va, servi la coruperea moravurilor ori la fa- 
vorizarea crimei“, 

Cuvintele sacramentale rostite de noul medic, la susținerea te- 
zei sale inaugurale la Facultatea din Montpellier, în prezenţa ju- 
riului de promoţiune, a rudelor şi prietenilor. 

Acela care va fi învăţat numai principiile: medicinei, dar care nu 
va fi primit o instrucţie practică, îşi va pierde sângele rece în faţa unui 
bolnav, întoemai ca fricosul care-și pierde cunoştinţa într'o bătălie. De 
altă parte, acela care în chip pripit se apucă de practica medicinei, înainte 
de a fi studiat temeinic principiile artei, e nevrednie de sprijinul oame- 
nilor instruiți şi merită să fie pedepsit. Şi unul și altul sunt tot atât 
de nepregătiţi şi de nedestoinici de a deveni practiciani, precum e inca- | 
pabilă o pasăre de a, sbura cu o singură aripă“. 

Unul din marile precepte cuprinse în Agyur-Veda — Cartea 
despre ştiinţa, vieţii — la luminile căreia erau şi sunt încă şi astăzi 
formaţi medicii hinduși. Iar o altă carte sfântă hindusă, Rig-V'eda, 
stărue asupra devotamentului de care trebue să dea dovadă me- 
dicul. | 

Voiu releva în sfârşit următoarele precepte din „Statutele Meo- 
dicilor“ în evul mediu: | 

Nimeni nu se va duce să viziteze pe un bolnav, dacă n'a. fost anume 
chemat. . - 

Nimeni nu va avea legături cu şarlatanii, cu empiricii. 
Sceretul profesional va fi riguros păstrat. Nimeni nu va destăinui 

ceeace va fi văzut, auzit sau ghicit la bolnavi. 

În aceste precepte, în cele trei jurăminte, în învăţătura hin- 
dusă găsim formulate, într'o formă lapidară de o impresionantă 
tărie, îndatoririle morale, poruncile eatechismului medicului, cari 
din vremurile cele mai îndepărtate au frământat mintea magiștri- 
lor, atribuindu-le chiar, cum a. fost la Aselepiazi, o esenţă divină. 
Pitagora preamăreşte însăși practica medicinei ca o artă dumne-. 
zeiască, iar în panteoanele vechii Grecii, marii medici au fost tre- 
cuţi în rândul divinităţilor. Creştinismul, la rândul său, ne oferă 
mărturii strălucite de recunoștință faţă de slujitorii suferinţei 
omeneşti. Biserica catolică a trecut în rândul sfinţilor şeasezeci şi 
opt de medici, dintre cari cei mai cunoscuţi sunt: Sf. Luca, Sf. 
Chesarie, Sf. Câne, Sf. Pantalion, Sf. Alphan şi Sf. Eusebiu (a- 
juns şi Papă). | 

In Egipt, după cum ne spune Diodor din Sicilia, medicul care
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se abătea dela prescripţiunile Pravilei sfinte a artei, cra lovit cu 
pedeapsa capitală. 

„Putem dar spune că încă dela începuturile medicinei s'a de- 
sinat o doctrină a exerciţiului acestei arte, în ce priveşte raportu- 
rile dintre medic şi societate. Doctrina “aceasta, sa închegat, ampli- 
ficându-se, în măsura în care a sporit şi prestigiul şi autoritatea 
ştiinţei învestite cu puterea neîmpărţită de a lupta contra, agenţilor 
de distrugere a bunului suprem al omului: sănătatea şi. viaţa, în- 
săş. Şi pentru că medicina a realizat progrese enorme, căpătând 
un caracter de universalitate, prin studiul omului ea individualitate 
şi prin raporturile sale cu mediul social, ca are de rezolvat prob- 
leme cari privesc înseş funcțiunile vitale ale societăţii. Căci, după 
cum observă Morache, prin psichologie, igienă, patologie şi în de- 
osebi prin medicina legală, medicina are de obiect, direct ori in- 
direct, un mare număr de chestiuni cari, la prima, vedere, par a ieşi 
din cadrul concepţiunii strâmte despre arta de a tămădui. Medi- 
cina nu mai e astăzi acea ştiinţă — „mystiquc, obscure dans son 
objet, ten&breuse dans ses moyens, souvent inapte ou nuisible dans 
ses râsultats“ — după cum caracterizează Legrand du Saulle me- 
dicina de eri „plină de erori, de opinii absurde, în raport de altfel 
cu starea, generală a ştiinţelor şi cu nivelul intelectual al epocii“, 
Medicina a făcut cuceriri uluitoare, datele pozitive s'au substituit 
concepțiilor empirice, iar calea-i cu hotărâre trasă e luminată de 
observaţie, de experienţă, de cântărirea elementelor demonstrative. 
Medicamentele sau serurile terapeutice fae minuni, — dar tot o- 
dată pot deveni foarte periculoase în mâini neexperimentate, după 
cum şi fiecare specie de intervenţiune chirurgicală îşi are regulile 
ei bine fixate. Rolul medicului mai e de o însemnătate covârşitoare 
prin obligaţia legală de a declara bolile epidemice, prin exerciţiul 
atribuţiunilor de expert în afacerile Judiciare, prin intervenţiunea 
sa constantă ca organ de executare şi de control în legislaţiunea 
privitoare la higiena publică, la asistenţa şi asigurarea socială. | 

De aci concepţia modernă nu numai despre privilegiul dar şi 
despre datoriile medicului, pentrucă în măsura în care se lărgeşte 
exerciţiul unei puteri, sporesc şi: obligaţiunile. Diploma şi autori- 
zaţia de liberă practică nu-i conferă medicului numai drepturi — 
un adevărat monopol — ci şi datorii tot atât de categorice. 

De aci rostul unui capitol special în studiul medicinei pentru 
determinarea, şi expunerea, unor reguli cari cârmuese exerciţiul ar- 
tei medicale. Iar părţii acesteia din învăţământul medicinei, care 
se ocupă îndeosebi de datoriile şi drepturile medicului, considerat 
întru îndeplinirea rolului său social, i Sa dat numele de Deonto- 
logie sau Diceologie medicală. 

Importanţa ei e de netăgăduit, pentrucă de gradul în care me- | 
dicul e pătruns de natura datoriilor şi drepturilor sale depind şi
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bunul mers al societăţii şi vaza corporaţiunii medicale. Căci, pre- 

cum cu drept cuvânt observă Morache, o cunoaştere neîndestulă- 
toare a, deontologiei medicale are de urmare, că medicul săvârşeşte. 
faţă de bolnavi, faţă de familiile acestora, faţă de confrații săi, faţă 
de legile şi interesele societăţii, greşeli, mai mari sau mai mici, cari, 
dacă nu compromit cu totul, ştirbese însă prestigiul corporaţiu- 
nii medicale. Iar dat fiind natura problemelor, pe cât de variabile 
pe atât de dificile pe cari le pune exerciţiul medicinei, Facultatea. 
nu se poate mărgini numai la pregătirea ştiinţifică a medicului, ci, 
precum o proclamă Brouardel „ea are datoria să iniţieze pe viito- 
rul doctor asupra datoriilor -și drepturilor sale“. Şi prin aceasta 
înţeleg obligaţia pentru fiecare dintre profesorii Facultăţii de a 
stărui, la, cursul respectiv, asupra datoriilor şi drepturilor reciproce 
ale medicului şi societăţii. Această îndatorire pe care o dăm pro- 
fesorilor e îndeosebi necesară la noi, pentrucă Facultatea noastră 
nu posedă, ca aiurea, o catedră specială de deontologie medicală, 
unde se pune pe ea un mare preţ, — principiile deontologiei medi- 
cale (precum a relevat Thâophile Roussel, la deschiderea Congre- 

- sului internaţional: de medicină profesională şi de deontologie me- 
dicală, ţinut la Paris în 1900) trebuind să fie bine stabilite, atât 
pentru asigurarea îndeplinirii riguroase a datoriilor medicului, cât 
şi pentru exerciţiul drepturilor acestuia.



    

„CAP. 1 

EXERCIŢIUL MEDICINEI 
Inainte de a păși la cercetarea acestor datorii şi drepturi, e 

firesc şi logie să ne oprim întâiu la, însuş izvorul deontologiei me- 
dicale: exerciţiul profesiunii. 

1. Titlurile academice 

Controlul administrativ al acestui exerciţiu a existat la noi 
încă din secolul al 18-lea. In 1775, Domnitorul Alexandru Moruzzi 
dă poruncă aspră pentru oprirea, empiricilor dela practica medici- 
nci. In 1795 un decret domnese hotărăşte că „doctorii veniţi din 
nou în „politia“* Bucureşti, să nu poate exercita până ce „archiatro- 
s-ul“ nu-i va cerceta de au „praxis“, de sunt „în adevăr doftori cu 
vreo mărturie în scris“. In 1809, Divanul Munteniei instituie o co- 
misiune, pentru cercetarea titlurilor medicale. „Comitetul Caran- 
tinelor“ şi „Comisia, Doftoricească“ din cele două Principate Ro- 
imâneşti sunt însărcinate cu verificarea diplomelor persoanelor 
cari voese să practice medicina. ' i | 

Iar sub imperiul legislaţiei actuale, exerciţiul medicinei e în- 
„grădit prin următoarea, dispoziţie a Legii Sanitare: 

Art. 67. — Pentnuca cineva să poată exercita medicina, farmacia 
şi moșitul trebue să aibă autorizaţia Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale, publicată în Monitorul Oficial". 

Acest drept se acordă tuturor persoanelor cari posedă titlurile a- 
cademice eliberate de facultăţile şi şcolile din ţară. 

Titlurile și diplomele obţinute la facultăţile și şcolile din streinătate 
dau dreptul la exercițiul profesiunii cetăţenilor români, precum şi celor 
născuți în ţară şi cari au făcut studiile lor secundare tot în ţară. 

Posesorii de diplome streine vor trebui însă să treacă mai înainte 
un examen de liberă practică. aa a 

Se admite la libera practică. numai acele persoane 'ale căror diplome 
au fost echivalate conform legii instrucției. 

Titlul academie — care este acela de doctor în medicină — 
se obţine în urma, absolvirii celor şease ani de cursuri cu lucrări de 
laborator şi activitate clinică, la. una din cele trei Facultăţi din Bu- 
curești, Iași și Cluj. . 

Medicina legală se predă în ultimul an. 
| Cele trei facultăţi de medicină, — în deosebire de celelalte fa- 
cultăți ale universităţilor, cari pot elibera și numai diplome de li-
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cenţă, — nu eliberează de cât diplome de doctorat, cu prealabila 
susţinere a tezei inaugurale. 

Inscrierea, în Facultate se face pe baza diplomei de becalaureat, a. ex- 
tractului de naştere, a actului de vaccinare şi a consimțământului pă- 
rinţilor, în caz când studentul este minor. 

Precum am spus, sunt șease ani de studii: primul e consacrat chi- 
miei, fizicei, biologiei, zoologiei, anatomiei, embriologiei şi istologiei, 
iar ceilalţi cinci studiilor medicale propriu zise, teoretice şi practice, cu 
frecventarea obligatorie a spitalelor. 

In afară de coloquiuri, probe scrise şi probe orale, în cursul anului, 
"sunt trei feluri de examene: examenele de fine de an la fiece materie, 
examenele de doctorat (în număr de 4) și teza. , 
„Din cauza, lipsurilor materiale de cari suferă învăţământul practic, 

prin regulamentul din 1927, numărul rouilor înscriși în anul 'I, e limitat 
la 100. 

Cu privire la pregătirea viitorilor medici ţin să insist asupra 
necesităţii unei revizuiri periodice a programului de studii, pentru 
adaptarea lui la condiţiunile ştiinţifice şi sociale ale epocii, — re- 
vizuire cu atât mai îndreptăţită cu cât e fapt de netăgăduit, că 
ştiinţa medicală e în continuu proces de evoluţie. 

„ Pregătirea viitorului medie — după cum o proclama, acum 
vreo douăzeci de ani, Guist'hau, ministrul instrucţiunii publice din 
Franţa, depe vremuri, — trebue să fie şi mai experimentală şi mai 
“practică, E nevoie ca, studentul, la examenul de fine de an, să facă 
dovada că posedă nu numai cunoştinţele căpătate din citirea, cursu- 
rilor sau tratatelor, ci şi cunoştinţe temeinice obţinute prin parti- 
ciparea la lucrările practice şi frecventarea regulată şi activă a 
clinicilor, — Imi însuşese părerea exprimată atunci de Guist'hau 
ca examenele să aibă loc în astfel de condițiuni de severitate, ca 
ele să servească drept mijloc de eliminare automată a tuturor ace- 
lora, eari, dela început, nu sar arăta apți spre a putea mai târziu 
exercita profesia, medicală cu competinţa ştiinţifică trebuitoare şi 
cu conștiința grelei răspunderi legată de acest exerciţiu. 

O atenţiune deosebită trebue dată lucrărilor practice de cli- 
nică, despre cari Roques, profesor de clinică medicală la Lyon, s'a 
exprimat astfel, în lecţiunea sa inaugurală: 

„Lucrările practice de clinică sunt indispensabile cunoaşterii sim- 
ptomelor. Trebue să vă deprindeţi dela început cu aceste cercetări. Acei, 
cari au fost; crescuţi în alte idei medicale, își închipue că, recurgând la, 
laborator, încetezi: de a mai face clinică şi că faci numai ştiinţă, şi aţi 
auzit; despre concepţiunea ridiculă a împărțirii medicilor în două categorii: 
elinicieni și savanţi. Orice medic trebue să fie un savant cel puţin în în- 
țelesul că trebue să știe a aplica la arta sai toate descoperirile ştiinţifice, 
joace noui, foarte ingenioase s'au născut în anii din urmă: ar fi un 
respect; pueril al tradiţiei vechi de a nu utiliza aceste mijloace, pentru 
simplul cuvânt că părinţii noștri nu le cunoșteau şi nu se serveau de ele“,
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Disecţiunile şi autopsiile medico-legale prezintă o deosebită în- 
semnătate în pregătirea viitorului medic, pentrucă fără cle e exclus 
ca, acesta, să poseadă toate elementele necesare cunoaşterii corpu- 
Iui omenesc de a cărui bună funcţionare va avea să îngrijească. 
Voiu releva că, întrun proces celebru, acela al Profesorului Dr. 
Henkel, directorul Institutului Ginecologie, din Jena, sentinţa de 
condamnare pentru provocare sistematică de avort (Curtea Disei- 
plinară din YVeimar, 1 Noembrie 1917), între altele, i-a reproșat 
ginecologului „de a nu fi dat nici o atenţie disecţiunilor şi autop- 
siilor —. şi prin aceasta a păcătuit faţă de deontologia medicală.” 
Orice clinician învaţă prin disecţii şi autopsii; era o imperioasă 
datorie pentru Prof. Dr. Henkel să se intereseze de aceste operaţii 
practicate în clinica sa“. 

Tot în Facultate se formează şi viitorii medici militari, elevi 
ai Institutului sanitar militar „Medic General de Divizie Carol Da- 
vila“, Elevii acestui Institut se recrutează pe cale de concurs pen- 
tru orice an, dintre studenţii români necăsătoriți ai Facultăţilor 
de medicină. 

Vârsta: maximă de admitere în anul I e de 21 ani, iar pentru fiecare 
an de studiu următor, respectiv câte un an mai mult, Sunt două secțiuni: 
secţia elevilor (studenţii din anul I şi II) și secția, ofiţerilor-elevi (stu- 
denţii din ceilalţi ani). Numărul elevilor de admis în Institut se fi- 
xează în fiecare an prin budget. — După admitere, elevii depun jură- 
mântul prescris de legea recrutării. Absolvenţii a, doi ani. de studii sunt 
avansați la gradul de medic-sublocotenent iar pradul de locotenent se 
conferă după absolvirea celor cinci ani de studii. Pentru obţinerea gra- 
dului de medic-căpitan, se cere titlul de doctor în medicină, cu dreptul 
de liberă practică, precum şi absolvirea cursurilor școalei speciale de a- 
plicaţie sanitară. — Ofițerii elevi sunt obligaţi a servi- 9 ani dela. 
obţinerea titlului academic. — Pentru rea purtare, dezertare ori lipsă 
de sârguinţă, la, studii, elevii, ca pedeapsă, sunt trimiși cercului de re- 
crutare spre a fi încorporaţi pentru serviciul sub arme timp de un an 
Ofiţerii-elevi, pentru rea, purtare ori lipsă de sârguință, sunt eliminaţi 
din Institut, şi trimişi la un corp de trupă spre a-și îndeplini anga- , 
jamentul care, în acest caz, curge dela data, eliminării, iar nu dela obţi- 
nerea titlului academic. La expirarea angajamentului, sunt trecuţi în 
cadrele ofiţerilor sanitari de rezervă, cu gradul ce l-au avut în momentul 
eliminării. — In tot timpul studiilor, afară de caz de forţă majoră, nu 
se tolerează nici un an de repetenţă. — Absolvenţii sunt obligaţi de a, 
obţine titlul academic până la 1 Iulie al anului următor aceluia în care 
au devenit absolvenţi. — Elevii şi, ofiţerii-elevi ai Institutului sanitar 
militar nu pot contracta căsătorie. . ' 

Medicii, cari au obţinut titlul acâdemie, au latitudinea de a, se 
specializa, întro anumită ramură a medicinii, — specializare recu- 
noscută de Facultate, după absolvirea cu succes a unui an de fre 
cuentare regulată a clinicii respective, Sa
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In ce privește pe medicii balneologi, tără asistenţa cărora nu poate funcţiona nici o staţiune balneară şi fără prescripţia, cărora. nu se poate iuce nici o cură (art. 74 L, S.), ei trebue să poseadă autorizaţia de liberă practică a specialităţii balneare în stațiuni. Această autorizație se a- cordă numai doctorilor în medicină cari posedă și un titlu universitar de specialitate sau de absolvire a cursurilor organizate de către Insti- tutul de Balneologie, cu pregătirea, unei lucrări de specialitate balneo- logică. Pe baza raportului comisiunii de examen, Consiliul Faculţăţii de Medicină decerne titlul de medie balneolog. Sunt dispensaţi de aceste ţitluri şi formalităţi:. profesorii F acultăţii de Medicină cari au o specialitate înrudită cu balneologia, precum și me- dicii-şefi de serviciu dela Eforia Spitalelor Civile, Epitropia Sf. Spiridon. şi Așezămintele Brâncoveneşti. 
Medicii balneologi au dreptul să pracţice medicina, balneară în orice stațiune, fixându-se în localitate cel puţin două luni în timpul sezonului. Medicii cari vor conduce înstitutele de fiziolerapie, vor prezenti, acte de specializare. | | - Medicii balneologii, numiţi sau confirmaţi de minister, *se menţin în serviciu până la vârsta de 68 ani, 
Infracţiunile la deontologia. medico-balneară, determinate prin re- gulamentul de aplicare a, legii, sunt judecate: în primul rând de consiliul | medical al staţiunii sau Ministerul Sănătăţii și Oerotirilor Sociale, numai pentru avertismente, în al doilea, rând, de comisia de disciplină a Mi- risterului, pentru suspendarea, pe timp limitat, a dreptului de liberă practică balneară. (Art, 75 L, Ş.). 

2. Libera practică a medicinei 
Ea nu se acordă medicilor supuși streini, chiar dacă au obți- 

Medicii cetăţeni români, cu diplomă obţinută în străinătate, trebue, după cum am văzut, ca, mai întâiu să ceară echivalarea diplomei la Facultatea de Medicină din Bucureşti, în schimbul unei taxe. Apoi, prin cererea adresată Ministerului. Sănătăţii Pu- blice, solicită admiterea. la examenul de liberă practică, trecut în faţa unui juriu compus din 5 membri: doi delegaţi de Consiliul Sanitar Superior şi trei de Facultate. 
Examenul comportă: trei probe scrise (un subiect de medi- cină internă, un subiect de chirurgie şi un raport medico-lega]), o probă clinică asupra unui bolnav şi, însfârşit, interogarea orală asupra întregii materii medicale. a 
Atât probele scrise cât şi cele orale sunt declarate nule de drept, dacă nu sunţ ținute în prezenţa efectivă a cel puţin trei membri din comisiune, 
Pentru examenul de liberă practică se plăteşte deasemenea v taxă, | 
Odată obţinut dreptul de liberă practică, medicul trebue, în prealabil, să-și prezinte titlurile ee posedă consiliului de higienă publică al circumseripției în care şi-a ales domiciliul. Consiliul a-
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cesta comunică tuturor farmaciştilor din cirecumseripţie numele 
medicilor şi dentiştilor cari se bucură de dreptul de a exercita 
arta lor. | 

Acei cari vor fi suferit o condamnare penală pierd dreptul de 
liberă practică pe un timp limitat sau definitiv, după aprecierea 
Consiliului Superior Sanitar. (Art. 9%, aliniatul ultim L. 3.). 

Suspendarea temporară sau ancapacitatea absolută e o conse- 
cință a oricărei condamnări infamante rostite în deosebi — ca în 
mai intimă legătură cu exerciţiul medicinei — pentru certificate 
false sau de complezenţă, castrare, avort, atentat la pudoarea unui 
copil, viol, răpire, substituţiune, supresiune sau supoziţiune de 
copii. a 

3. Exerciţiul ilegal al medicinei . 
a) Oricine exercită medicina, dentistica, farmacia şi moşitul în 

contra dispozițiunilor legii sanitare, e pedepsit cu o amendă de 
200—2000 lei. Pentru insolvabili justiţia transformă amenda în în- 
chisoare. Recidiva e pedepsită cu închisoarea corecțională dela o 
lună până la un an. (Art. 9al.1,L.8). 

In Franţa e urmărit pentru exerciţiul ilegal al medicinei „me- 
dicul strein care, fără a poseda, o diplomă franceză, practică me- 
dicina în mod regulat“, (Trib, Senei, 1907). | 

Tribunalele franceze, prin aplicarea art. 20 diri legea specială 
din 1892, condamnă pentru exereiţiul ilegal al medicinei pe prae-. 
tieianul care, deși posedând titlul academie şi autorizaţia de liberă 
practică, nu indică expres pe tăbliţa dela, cabinetul său de consul- 
taţii sau pe cărţile sale de vizită, că diploma, e obţinută dela o Fa- 
cultate din streinătate. | 

b) Ezerciţiul ilegal al medicinei e un delict continuu, care 
poate fi urmărit ori de câte ori e constatat: i 

„Este prohibit oricui de a exercita profesiunea de medic, fără să po- 
sedă un titlu de doctor în medicină. Orice infracţiune la legea sanitară poate fi constatată de ofiţerii poliției judecătoreşti. (Cas. S$. II, Decembrie 1890). | 

c) Cu acest prilej, instanţa supremă a stabilit şi jurisprudenţa. 
că tot de exerciţiu ilegal al medicinei se face vinovat şi acela care, 
deşi reputat om al artei, e găsit că nu posedă diploma unei Facul- 
tăți. Sunt empiriei şi şarlatani cari, prin diverse pretexte şi ma- 
nopere isbutesc să inducă în eroare autorităţile de control, până în 
momentul când se face dovada imposturei lor. Un atare practician 
de contrabandă, strâns cu uşa, a invocat pierderea diplomei. A. fost 
condamnat pentru practica ilegală a medicinei, iar Curtea de Ca. 
saţie a confirmat felul de a vedea, al instanţelor de fond, cari nu i-au
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admis delicventului administrarea probei cu martori. In adevăr, 
somat să prezinte un duplicat depe diploma, ce pretindea a o fi ob- 
ținut dela o Facultate din străinătate, pretinsul medie a încercat să 
ocolească dificultatea, propunând să probeze cu martori ca fost în 
posesiunea, unei atari diplome: 

Pierderea, unui titlu academie, după care se poate procura un duplicat, 
nu se poate proba cu martori. (Cas,, S. II, Dec. 1890). 

d) Se fac vinovaţi de acest delict nu numai medicii fără drep- 
tul de liberă practică, medicii loviți de o incapacitate (suspendare 
din exerciţiu) temporară sau definitivă, empiricii de toate catego- 
rile, dar şi subchirurgii cari, în disprețul regulamentului micii 
chirurgii, fac, clandestin; act de medic: 

, „Exercitarea "medicinei, permisă medicilor, este oprită subchirurpilor 
cari, după regulamentul micii chirurgii, nu pot face altceva, decât să 
vină în ajutorul bolnavilor, când vor fi chemaţi de aceştia şi atunci 
numai pentru executarea, manipulațiunilor de mică chirurgie şi masapii. 

„ăstfel, se fac pasibili de pedeapsa prevăzută pentru acela. ce exer- 
cită medicina, ilegal, subchirurgii cu oficine, când tratează bolnavii din 
propria lor iniţiativă, cu cură de apă rece, cu diferite unsori şi ba- 
lustre, etc., tratamente cari fac parte din medicină. şi cari nu întră în 
atribuţiunile de subchirurg (Cas. S. II, Dee. 1898). 

_e) Nu cade însă sub sancţiunea edictată de lege pentru exerei- 
ţiul ilegal al medicinei, subechirurgul care, sub controlul medicului 
serviciului respectiv, face injecţiuni: 

Facerea unor injecţiuni sub-cutanee cu arsenic de către un sub- 
chirurg, pe baza recomandaţiunii unui medie, nu poate constitui un act 
„de exerciţiu ilicit al medicinei, deoarece subehirurgii putând: face mici 
operaţiuni, după cum 'se arată în art. 20 din Regulamentul pentru exer- 
cițiul micii chirurgii, între care şi vaccinaţiunea, pot face și injecţiuni cu 
arsenic după preseripţia medicului, operaţiune care este cu mult mai 
simplă. ca vaceinaţiunea. (Cas., S. II, Dec. 1914). 

Î) Dar — se întreabă, şi cu drept cuvânt, marele penalist Ta- 
noviceanu — cum trebue interpretată această prohibiţiune absolută 
a legii sanitare, în cazuri excepţionale când, nefiind un medic la 

- îndemână, se produce.o intervenţie a unei persoane necalificate de 
a practica medicina? Şi tot acest luminat comentator al dreptului 
penal se pronunţă pentru soluţiunea adoptată de jurisprudenţa 
franceză, care admite buna credinţă şi scuza necesităţii inexora- 
bile, deci scutirea de pedeapsă. 'Tot aşa, Majno consideră că „nu 
poate fi vinovată de exerciţiul ilegal al medicinei o femee care a- 
sistă pe alta, în caz urgent de facere“. Am subserie şi noi la acea- 
stă teză; numai teamă ne e, ca cei eventual urmăriţi pentru prac- 

: tica ilegală a medicinei, să nu-și creeze în prealabil un alibi întru
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invocarea acelei necesităţi inexorabile. De aceea tribunalele ar 
trebui să fie foarte cireumspecte în examinarea, temeiului şi since- 
rităţii probei testimoniale a cărei administrare ar propune-o de- 
lieventul. 

Pentrucă, din nenorocire, sunt prea numeroase speciile de e- 
xereiţiu ilegal al medicinei, prin abuzul. de eredulitatea publicului 
despre care Renan a spus că „rien ne donne une idâe de Vinfini, 

„comme la bâtise humaine“. Ca, exemplu de adevărată frenezie cu 
care prostia omenească e dornică de a se lăsa, exploatată, voiu cita - 
cazul unei moaşe din Le Mans (Franţa) care a exerocat zeci de bol- 
navi, cari au crezut în minunile tratamentului ei pentru orice fel de 
suferință trupească: simpla atingere cu mâinile ei a bolnavului, 
în care timp îşi împlânta, privirea în privirea lui. | 

„Empiricii şi șarlatanii — aceşti adevăraţi apaşi ai medicinei — 
sunt cu o rară vigoare stigmatizaţi, într'o scrisoare a unui medie 
irancez din secolul XVII, care denunţă pericolul social al acestor 
„aegripetes gravisima înfamia opus quaerentes, din zori, până în 
noapte aţinând calea oamenilor, ca niște cerşetori ticăloşi, cari prin 
fel şi fel de manopere josnice uzurpează şi reputaţia, şi profesiunea, 
de medic“. Şi continuă astfel caracterizarea acestor escroci — ca- 
racterizare justă şi astăzi, după trecere de trei sute de ani: 

Acești șarlatani promit cu neruşinare să dizolve piatra; din rinichi 
şi din beşică, să lecuească guta, ftizia înveterată, hydropisia, confirmată, 
carcinomul format, nebunia, obișnuită sau naturală, iar femeilor le fă- 
găduese de a le face pielea feţei, mâncată, de pistulele vărsatului, tot aşa, 
de frumoasă ca mai înainte. Ei se laudă chiar de a se pricepe să facă alb 
pe un negru. Și aceşti indivizi ignoranţi store dela, bolnavi sume enorme, 
pe care nu le restitue, fie că bolnavii mor chiar a doua zi, fie că, din 
întâmplare supravieţuesc, dar într'o stare mult mai rea ca mai înainte. 

»Ceiace miră însă e că nu numai simpla, burghezie, ci încă persoane 
din lumea, înaltă, persoane cari au pretenţia de a fi intelectuali, se lasă 
păcălite ca. nişte nerozi de către aceşti impostori, pirați ai bolnavilor“. 

Numai o aplicare neîndurată a saneţiunii legale va aduce la 
stârpirea flagelului social pe care-l constitue exploatatorii acestei 
prostii: omenești. Altfel, cum observă Lacassagne, vom ajunge în 
halul unor ţări unde, la adăpostul principiului de libertate nestân- 
jenită, se lăfăeşte traficul cu diplomele şi imoralitatea profesio- 
nală. Insăş Curtea de Casaţie franceză, deşi admite scuza urgen- 
ţei, despre care pomenește Tanoviceanu, nu absolvă pe aceşti „me- 
dici““ de ocazie sau de contrabandă, în caz când intervenţia lor pro- 
voacă un accident, şi-i declară responsabili de rigorile Codului Pe- 
nal pentru omucidere sau rănire din imprudenţă. 

5) De exercițiu ilegal al medicinei se mai fac vinovaţi şi stu- 
denții în medicină, internă ori nu, chiar şi acei cari au absolvit toți 
anii de cursuri, dar nu au titlu academic şi dreptul de liberă prac-
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bică, dacă fac act de medic, adică, pe seama lor dau îngrijiri şi pre- 
scriu tratamente. Singura excepție admisă e aceea în caz de epi- demii, când absolvenţii Facultăţii pot fi autorizaţi a exercita me- „dicima, însă pe timpul limitat al molimei, 

In Franţa a fost urmărit pentru exerciţiul ilegal al medicinei un student, care deşi fusese anume lăsat de medicul curant să-l înlocuiască, n'avea însă numărul de inscripțiuni necesare spre a avea, dreptul de a ține loc unti practician. o | Parchetul din Douai nu-i reproşa studentului de a nu se fi achitat cu destoinicie de însărcinarea sa, ci faptul de a o fi acceptat, atunci când ştia, că legea îl opreşte de a face act de medic, 

h) Tot de exerciţiu ilegal al medicinei se fae vinovaţi aşa zişii 
orthopedişti, electrician (tratamentul prin electricitate), hipno- 
tizatori, ete,, cari nu posedă diplomă de medie şi dreptul de liberă 
practică, | 
4) Exercită ilegal medicina ŞI: farmaciştii cari dau leacuri fără 
preseripţia, medicală; moaşele, masseurii, cari fac incursiune în do- 
meniul medicinei caracterizate. 

3) Intracţiunea de exerciţiu ilegal al medicinei o comite şi 
acela care, prin uzurparea titlului de doctor, publică — sub nu- 
mele adevărat sau sub un nume de împrumut — așa zise „sfaturi medicale“. Deliet caracterizat cu atât mai grav, că, după cum sună moţiunea votată în Congresul presei medicale franceze ţinut în 
1900, acela care-l săvârşeşte se adresează la un număr extrem de 
mare de persoane — cititorii ziarelor şi revistelor, broşurilor şi fo- 
ilor volante-reclamă printre eari se xeerutează victimele. 

5) Culpabil de exerciţiul ilegal al medicinei e şi fabricantul 
care pune în comerj produse prezintându-le ca „ttând o eficacitate terapeutică, fără să mai fie nevoie de prescrierea şi administrarea 
lor de către un, medic“. Un atare fabricant a fost condamnat la 3 
luni închisoare şi amendă. o 

1) Tribunalele franceze (Curtea de Apel din Paris — în 1899, 
Curtea de Apel din Dijon — în 1906, 'Pribunalul Senei — în 1895) au statuat că delictul de exerciţiu ilegal al medicinei e consumat, 
nu numai când contravenientul e prins asupra faptului — consul. 
taţii medicale şi administrarea. tratamentului — dar şi atunci când 
îşi însașeşte numai titlul de doctor: reclame, cărți de vizită, tă- 
Diţă la casă, ete. 

+ 

* 

. * 

Empirismul e vechiu cât iumea. Una din formele lui e cea rele- 
vată de Herodot şi Strabon cari povestesc că, .în ţările orientale, 
bolnavul era înțins pe pragul uşii, pentruca trecătorii să indice
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leacul pe care l-ar fi întrebuințat ei sau ar fi auzit dela alţii că e 
bun pentru aceea, boală.. 

„Plaga empirismului e, la noi, o preocupare veche a autorităţii 
sanitare. In pomenitul edict din 1775 al Domnitorului Alexandru 
Moruzzi, într'o epocă deci când medicii calificaţi erau foarte rari, 
se prescrie o adevărată goană împotriva, şarlatanilor cari, clan- 
destin sau pe faţă, fac pe tămăduitorii. | 

Trebue dusă cu toată hotărârea lupta pentru stârpirea acestui 
rău, deoarece, precum notează și Profesorul Balthazard, empiris- 
mul e un adevărat pericol social, din următoarele consideraţiuni: 

Mijloacele terapeutice, întrebuințate de empirici nu sunt atât de 
inofensive cum pretind ei. Pasele magnetice, de exemplu, fac parta diu 
ansamblul mijloacelor utilizate în psychoterapie şi cari au ca urmare o 
acţiune asupra voinţii bolnavului, — acţiune care poate să aibă efecte 
bune asupra, desechilibrului nervos şi mental al persoanei tratate, dar care 
poate din contră să şi exagereze acest; desechilibru. Nu mai vorbim de 
uzul pe care empiricii lipsiţi de serupule îl fac uneori de această influ- 
enţă dobândită asupra spiritului bolnavului. Mulţi predispuşi -au fost 
aduşi la nebunie, prin practicele magnetismului, spiritismului, ete. 

_» Masajul, practicat în chip intempestiv, poate accelera mersul unei 
tumori maligne, ori răspândi în organism baccilii unei leziuni tuberculoase. 

- In tratamentul paraliziilor,. dacă nu e limitat la grupele musculare a- 
tinse, masajul poate avea ca urmare contractura antagonistelor cu di- 
formațiuni iremediabile, - | 

Chiar în cazul când nu dă decât simple sfaturi relativ la niște prac- 
tice vădit amodine, empiricul vatămă bolnavului, prin aceea că-l face 
să neglijeze consultarea unui medic, până în clipa când. intervenţiunea: 
omului de ştiinţă e zădărnicită prin progresele făcute de boală. Acesta 
ar fi, de exemplu, cazul masorului care ia asupra, sa de a reduce o tu- 
moare a sânului, ori al șarlatanului care tratează cu tisane anodine 
niște leziuni sifilitice. (V. Balthazard: „L'exereice illegal de la mede- 
cine“ — „Revue Medicale Franaise, fevrier 1997). Da 

Nu ne putem plânge de tribunalele noastre, pentrucă, ori de 
câte ori au fost sesizate, au aplicat sancţiunea, preserisă de lege în 
contra empiricilor: 

Considerând că inculpatul X. fără nici un drept exercitează în 
târgul .'... , profesiunea. de medie, primind atât la domiciliul său, 
cât şi ducându-se pe la, casele diferiților bolnavi, cărora pe lângă căn- 

"tare, le-a procurat și medicamente şi dela cari lua plată, și în loc de a-i 
însănătoşi, multora le .făcea, şi mai rău. Asemenea, se mai constată, că la, 
casa, inculpatului s'au găsit şi diferite sticle şi pachete cu medicamente, 
cari s'au confiscat și pe cari dânsul şi le procura dela farmacia din. .... 
şi cu toate măsurile luate de autorităţi, s'a dovedit că numitul în re- 
petate rânduri, a. fost surprins exercitând în mod clandestin profesiunea 
de medie, recomandându-se tuturor că are cunoştinţe în ale medicinei, de 
oarece, în timpurile din urmă a fost gardian la spitalul din . . . . ş că așa 
dar fiind, numitul inculpat, prin comiterea acestui fapt s'a făcut pasibil 
de pedeapsa preserisă la art. 113 din legea sanitară, combinat şi cu art. 40
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Cod. penal (recidiva — N. A.) de oarece numitul a, comis faptul în re- 
pețite rânduri: | | 

Condamnă pe X., pentru faptul de contravenţie la legea sanitară, 
la şease huni închisoare corecțională şi să plătească Statului un leu douăzeci 
de bani cheltueli penale, (Trib. Dorohoi, 1908). 

Tribunalele noastre, făcând o largă aplicaţiune a preserip- 
(iunii din legea sanitară, în litera şi spiritul ei, consideră ca exer- 
ciţiu ilegal al medicinei şi aplicarea ventuzelor: 

Având în vedere că femeca X. a aplicat copilei . . .. patru pahare 
„cu sânge şi patru fără sânge (netăiate); 

Având în vedere că numita prin aceasta exercită medicina; 
Că neavând dreptul de.liberă practică, numita a contravenit dispo- 

zițiunilor art. 85 şi s'a făcut pasibilă de penalitatea prevăzută de art. 88 
din Legea. Sanitară, condamnă... (Trib. Brăila, S. II, 1915). 

+ 
x * 

Cari ar fi normele, în caracterizarea exerciţiului ilegal al medicinei ? 
Intâiu, art. 92 din Legea Sanitară reprodus mai sus cu Juris- 

prudența aplicată la el; apoi, principiile admise de doctrina româ- 
nească şi streină. | 

1) E vinovat de exerciţiul ilegal direct al medicinei oricine, 
după cum foarte bine defineşte, art. 16 din legea sanitară fran- 
ceză din 1892 „prend part, habituellement ou par une direction 
suivie, au traitesnent des maladies ou des affections chirurgicales“. 
Această definiţie a fost dată tocmai spre a se pune la adăpostul ur- 
măririi persoana, necalificată care, numai din spirit de umanitate 
şi în caz de urgenţă extremă, dă, după priceperea ei, bolnavului în- 
grijirile reclamate de împrejurări, — excepţiune invocată de Ta- 
noviceanu, Majno şi alţii şi rezolvată, de Casaţia franceză. 

“O decizie a Curţii: de Apel din Paris defineşte astfel 'tratamen- 
tul. ca element esenţial al delictului de exerciţiu ilegal al medicinei: 
„Orice act sau sfat tinzând la. vindecarea sau atenuarea unei stări 
de indispoziţie sau de boală“, 

a) După citatul articol din legea franceză, elementul consti- 
tutiv al delictului de exerciţiu ilegal al medicinei îl formează ori 
practica obicinuită a tratamentului bolilor sau afecţiunilor chirur- 
gicale, ori administrarea repetată a unui atare tratament. 

Prin practica obicinuită se înţelege :aplicarea, aceleiaş pseudo- 
metode de tratament la cel puţin trei persoane, | . Prin administrarea repetată se înţelege un minimum de trei 
„consultaţii“ date uneia, şi aceleiaş persoane. 

„. Tribunalul Senei a, condamnat la două luni închisoare pentru exer- cițiul ilegal al medicinei pe o femee care, uzurpând şi titlul de doctor
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(îşi zicea: Doctor Verneuil), tratase câte-va sute de cazuri (numai în 
dosar s'au găsit consemnate 200 cazuri de intervenție medicală ilegală). 

D) Pentruca delictul să fie consumat, trebue să existe şi ele- 
mentul esenţial: boala sau afecțiunea chirurgicală, ca astfel empi- 
ricul să nu poată scăpa prin tangentă, susținând că n'a înţeles să 
trateze o boală sau o infirmitate, ci să facă experienţe dezintere- 
sate la cari persoana sau persoanele în chestiune sau pretat de 
bună voie. 'Trebue dar definită însăș noţiunea bolii, cu atât mai 
mult că, în faţa tribunalelor streine, s'a ridicat excepţiunea că „o 
afecţiune congenitală, o turburare constituţională, o slăbiciune or- 
ganică“ n'ar fi boli caracterizate. . 

„Cuvântul boală, observă Le Poitevin, trebue luat în cea mai 
largă aceepţiune a lui. Nu e nevoie să existe leziuni organice sau 
turburări funcţionale. E de ajuns ca, acela, care a fost tratat să pre- 
zinte o stare de deprimare sau de slăbiciune din cauza cărora, a, re- 
curs la îngrijiri“. Iar Curtea de Casaţie franceză, printr'o decizie 
a ei din 16 Decembrie 1922, însuşindu-şi termenii acestei definiţii 
declară că „turburarea acomodaţiunii, în legătură cu o infirmitate 
congenitală, e o boală, deoarece această infirmitate necesită veri- 
ficări şi preseiipţiuni medicale speciale“. In consecință a anulat 
decizia, Curţii de Apel din Toulouse, care confirmase sentinţa de a- 
chitare rostită de tribunal în beneficiul unui empiric, pe conside- 
rentul că, prin intervenţiunea sa, acesta n'a făcut act de medic, 
„deoarece lipsese bazele delictului de exerciţiu ilegal al medicinei: 
punerea diagnosticului, administrarea de medicamente, Argument 
ijuridie, infirmat de altfel de o hotărâre judecătorească anterioară, 
care declară că „trebue considerată ca o indicaţiune de remediu şi 
ca o consultaţie în înțelesul: medical, fapta opticianului care dă 
clientului său indicaţiuni patologice asupra stării vederii sale şi-i. 
prescrie, pentru vindecarea unei afecţiuni a, ochilor, o combinaţie 
de sticle“. (Trib. Hâvre, 1891). 

Bizuindu-se pe definiţia lui Poitevin şi pe interpretarea Ca- 
saţiei, Profesorul Balthazard a susţinut cu drept cuvânt (1927), în 
faţa Tribunalului Senei, ca expert în procesul intentat „inventato- 
rului“ unei „metode de vindecat timiditatea“, că „timiditatea, sim- 
ptom care se poate manifesta, în cursul afecţiunilor celor mai felu- 
rite, constitue o adevărată boală“, 

c) Odată definită boala sau infirmitatea susceptibile de o in- 
tervenţiune medicală, e lesne ca, prin constatarea; celuilalt element 
al delietului (practica, obicinuită sau repetarea tratamentului) să 
stabilim consumarea, delietului. Faptul că empiricul produce în des- 
căreare, dovezi — discutabile şi ele — despre „efectele miraculoase 
ale metodei“ sale nu importă pe judecător, deorece acesta, în cadrul
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fixat de lege, doctrină şi Jurisprudenţă, are să se preocupe numai de existenţa infracţiunii. , 
Şi sunt numeroase cazurile în cari empiricii administrează atari probe morale cu mărturiile unor persoane cu greutate. Aşa un masseur parizian, Pomerol, dat în judecată pentru exerciţiul ile- 

gal al medicinei, a citat ca martori în descărcare două prime ba- lerine ale Operei Mari, pe Voisin fost prefect de poliţie, şi chiar pe un fost ministru! Circumstanţa aceasta, care pecetlueşte prostia omenească, nu poate fi în nici un caz invocată în favoarea delic- ventului. | | In consecinţă, masajul, magnetismul, fransmiterea fluidelor şi toate celelalte practice empirice, indiferent de valoarea lor tora- "peutică intrinsecă, constitue delictul caracterizat de exerciţiu ile- gal al medicinei. Deasemenea, se face vinovat de aceiaș infracțiune opticianul, de exemplu, care, în spiritul sentinţei citate a 'Frib. Hâvre, potriveşte clientului său ochelarii, în urma unui examen mai mult sau mai puţin complect, al ochilor. 

Trib. Lisieux a condamnat la 2 luni închisoare, 100 franci amendă şi 4.000 franci daune interese pe un bandajist „vinovat de a fi aplicat pessare la femei atinse de o boală gravă a uterusului și de pe urma, cărei intervenții unele paciente au murit, iar altora li s'a agravat starea“. In conformitate cu o jurisprudenţă a Curţii de Casaţie din Franţa (18 Iulie 1881), care statucază, că „existenţa, infracţiunii de exereițin ilegal al medicinei nu e subordonată cutărei sau cutărei prescripţiuni sau administrări de medicamente, legea, pedepsind — abstracţie făcând de orice leac, de orice tratament; practicat — orice exerciţiu al artei de a vindeca fără diplomă. de medie“, 'Prib, Senei: condamnă, (1893) pe faimosul pe vremuri zuav Jacob, care pretindea. să vindece toate bolile „cu ajutorul unui fluid care-i este propriu“. 

Un caz interesant de empirism — în care însă elementul do- lului e cu totul absent — a făcut, în August 1927, obiectul unei ac- țiuni judiciare, desbătută în faţa Tribunalului din Viena. Era vorba 
de a se stabili, dacă o persoană, care nu se bucură de autorizaţia, li- 
berei practice a medicinei, poate, pe baza unei recomandaţii ex- 
prese a unei somităţi medicale mondiale cum e Profesorul Dr. Ireud, să aplice unui bolnav de nervi tratamentul prin metoda psicho-analitică. — Experții citați de parchet şi.de partea civilă au fost toţi de acord că atât regulile deontologiei medicale cât şi preseripţiunile legii sanitare nu admit nici o derogare dela” prohi- birea formală şi categorică a exerciţiului medicinei fără calificarea determinată de lege. Că prin urmare doctorul în filozofie Reik, căruia pacientul îi fusese încredinţat de însuş Profesorul T'reud, şeful şcoalei psicho-analitice, trebue considerat ca un empiric cu responsabilitatea, atenuată, dar care în orice caz s'a făcut vinovat de practica ilegală a artei medicale. — Tribunalul, din nenorocire,
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Sa raliat, fără nici un temeiu juridie, la, teza, lui Freud, după care 
„Psicho-analiza a, încetat de a mai avea. caracterul riguros al unei 
ramure a medicinei“, 

Soluţiune primejdioasă, pentrucă în chipul acesta se deschid 
largi porţile fraudei, orice şarlatan putând invoca autoritatea, lu- 

„ erului judecat: ajunge să produci un certificat doveditor că eşti 
iniţiat în tainele sistemului freudian, spre a invoca buna-credinţă 
Si a scăpa astfel de sancţiunea legii. Nădăjduesc însă că hotărârea 
Tribunalului din Viena, va, fi sfărâmată, spre a nu forma. o juris- 
prudenţă cu urmări de o gravitate inealeulabilă. 

d) Tot ca empirie e privit şi deci vinovat de exerciţiul ilegal al 
medicinei şi farmaeistul care, în loc să se mărginească la analiza 
urinei, eliberează bolnavului o medicațiune sau o specialitate far- 
maceutică. | 

Un farmacist parizian a, fost condamnat la, 2.000 franci daune- 
interese, „pentru a fi fost cauza agravării unei răni, însăreinân- 
du-se el cu primele îngrijiri şi împiedicând pe rănit de a se adresa 
unui medie“, i 

e) Comite delictul de exerciţiu ilegal al medicinei acela care 
practică radioscopia sau radiografia, fără a fi doctor în medicină 
autorizat. Chestiunea a făcut obiectul unor largi desbateri în lu- 
mea ştiinţifică şi, încă din 1905, Congresul Razelor Roentgen (în- 
trunit la Berlin) adopta cu unanimitate această declaraţie: „Intre- 
buinţarea razelor Roentgen, asupra omului, e exclusiv de resortul 
medical“. In luna Mai acelaş an, Debove, pe atunci decan al Facul- 
tăţii din Paris, atrăgea atenţia, Academiei de Medicină asupra „pe- 
ricolelor de tot felul ce prezintă întrebuințarea razelor X. de că- 
tre persoane lipsite de autorizaţia legală de a, exercita medicina“, 

Chauffard, însărcinat de Academie cu facerea unui raport, 
după ce trece în revistă evoluţia istorică a radiologiei, aplicaţiu- 
nile ei diagnostice şi. terapeutice, pericolele ei şi mijloacele de a 
salvgarda în chip eficace interesele bolnavilor, conchide astfel: 

Singur medicul e apt să obțină dela radiologie toate serviciile pe 
cari le poate aduce, în ce privește diagnosticul şi tratamentul bolilor. 

In ce priveşte diagnosticul, e evident că un examen radiologic util 
nu poate și nu trebue să fie un aet izolat. Spre a, fi făcut în condițiuni cu 
adevărat ştiinţifice, trebue ca radiologistul să proceadă la un examen 
general al bolnavului, să, se adreseze clinicii pentru toate informaţiunile 
necesare, pentru toate îndrumările ce ea le poate da; trebue să recurgă 
apoi la, ccran, spre a determina, prin radioscopie starea, diferitelor organe, 
să vadă dacă e locul să împingă lucrurile mai departe, aplicând şi radio- 
grafia, executată în cele mai bune condițiuni; în fine și îndeosebi trebue 
înterpretate, adică, traduse, în limbaj fiziologic”şi medical imaginile ob- 
ținute. Se poate oare concepe ca, această anchetă să fie dusă la bun 
sfârşit de alt cineva decât de către un medic tot atât de priceput în 
clinica, medicală ca și în manipularea aparatelor radiologice? . 

85008, — Dr, M. Ainocici. Tratat de Meiiicină Legală. 8
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De altă parte, o radiografie n'are, în sine, o valoare ştiinţifică ab- solută, — aceasta din urmă e în funcţiune şi de execuţiune şi de inter- pretare. - Comunicările făcute în 1900 la Societatea. de Chirurgie, de Tuftier, : Lucas-Champonnicre şi Reynier, în privința: unor cazuri ușoare cum sunt fracturile şi calusurile, au arătat la ce interpretări gre- şite și periculoase poate duce un examen radiografie insuficient sau rău înţeleş, Ia 
Pe terenul atât de delicat al medicinei legale (tribunalele fiind tot- deauna dispuse să accepte radiografiile ca dozumente irefutabile) nu o- dată sa întâmplat ca, rapoarte medico-legale să fie combătute şi sfă- râmate cu ajutorul unor radiografii, dacă nu chiar trucate, în tot cazul lăcute de persoane streine de medicină, şi cari radiografii, rău interpretate, admise. fără control, au putut să treacă, în ochii magistraţilor insufi- cient luminaţi, drept dovezi decisive. o 
Dacă trecem la radiolerapia, pătrundem și mai mult în domeniul me- dicinei pure şi al practicei, adesea atâţ de anevoioasă. e Să luăm exemplul unui bolnav atins de o leziune canceroasă super- ficială şi care nu e decât; la începutul evoluţiei sale. 'Trebue operată sau supusă la. acţiunea razelor Roentgen? Cine altul de câţ clinicianul poate aprecia şi cântări indicaţiunile respective ale acestor două, metode? Numai medicul are dreptul să intervină în fiecare din cele două alternative; el dispune şi de bisturiu şi de ampula radiografică, și hotărârea lui nu vă fi inspirată, decât de interesul bine chibzuit al bolnavului. Medicul ştie că dacă radioscopia, e uneori de o eficacitate uluitoare în tratarea unor leziuni neoplastice, ea poate, dimpotrivă, să agraveze evoluţia altor asemenea leziuni. Și apoi, nu trebue uitat că nu există o formulă uniformă de aplicare: tratamentul fiecărui caz trebue individualizat, după o serie de condițiuni — sediul, natura, şi vechimea leziunii, vârsta şi starea. ge- nerală a bolnavului, ete. Marele progres realizat de radioterapie e datorit dozării, cu o rigoare din ce în ce mai precisă, a cantiţăţii şi calităţii ra- zelor întrebuințate. După cum există o posologie medicamentoasă, există azi și o posologie radiologică. 

Academia, de Medicină a adoptat următoarea încheiere: 
Numai medicii sau dentiștii diplomaţi (în ce priveşte practica odon- tologică) sunt autorizaţi să aplice razele Roentgen la diagmosticul: și tra- tamentul bolilor, Ei 
Aplicarea medicală a razelor Roentgen de către persoane neauto- rizate constitue un act de exerciţiu ilegal al medicinei. 

2) Se face vinovat de delictul exerciţiului ilegal indirect al medicinei sau prin complicitate medicul care, în schimbul unei re- muneraţii fixe sau al participării la beneficiu, acoperă cu presti- giul şi autoritatea, legală a dreptului său de liberă practică mano- perele empiricilor şi şarlatanilor. Pentrucă medicul nu trebue să uite, că titlul academic şi autorizaţia de a practica îi conferă un drept. striet personal, pe care sub-nici o formă nu-l poate exploata, total ori parţial, pe cale de cesiune sau de „arendă“, 
Aşa, e pasibil de rigorile legii pentru complicitate la exerciţiul ilegal al medicinsi, medicul care primește să patroneze ;sîntreprinderea“ unui
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„inasor sau magnetisor, asistând pe empiric; sau medicul care, cum a fost 
cazul” în Franţa, a fost condamnat, „pentru a fi redactat ŞI semnat or- 
«lonanţe pe baza diagnosticului pus de o somnambulă extra-lucidă“, 

Trib. din Toulouse condamnă pe un medic, pentru faptul de a fi primit, 
în schimbul unei participări la beneficiu, de a, asista pe un simplu masseur 
care făcea pe chirurgul în reducerea luxaţiilor și a, fracturilor, 

4. Şarlatanisrnul 

Această industrie medicală pe care Max Simon o înfierează cu 
sângeroasa, definiţie că ea, cere lumii punga sau viaţa, iar lumea îi 
dă bucuros şi una şi alta, „Iloritur et ridet“ nu e numai fapta ace- 
lora, cari, fără titlu şi fără drept, practică medicina, ci, după cum, 
încă dela începuturile artei medicale, o stizmatiza Hippocrat, e 
fapta tuturor acelora „cari exercită medicina în disprețul reguli- 
lor profesiunii“, 

a) Şarlatan nu e numai halucinatul ca. doctorul Richard Napier 
care, în bună credință, era, convins că cele mai bune dintre prescripţiunile 
medicale îi sunt inspirate de îngerul Rafail; şarlatan e şi medicul care, 
abuzând de imbecilitatea, de starea, sufletească a bolnavului — în deosebi 
de aceea a celui atins de o afecţiune cronică şi de multe ori incurabilă — îi 
stoarce o sumă de bani cu promisiunea doloasă de a-i reda sănătatea com- 
promisă. Şarlatan, de pildă, e' medicul (cazul a. făcut în 1927 obicetul unei cercetări a parchetului de Ilfov) care s'a, angajat față de un neno- 
rocit ca, în schimbul sumei de 25.000 lei (din care a avut grija să ia o arvună de 6.000 lei) să-l vindece la termen fix de epilepsia incurabilă, cu 
ajutorul unui „specific“ al cărui sceret numai e] îl poseda... lar cână 
epilepticul, faţă de ineficacitatea, tratamentului, i-a reproșat; înșelăciunea, 
medicul — această ruşine a, corporației — a, încercat să-l convingă că tra- 
tamentul a fost insuficient și să-i dea și restul de 19.000 lei, ca să-i de- 
săvârşească imaginara cură. 

b) Şarlatan a fost D-rul L. Gr. din București, azi decedat, care în 
1910 a fost arestat pentru eserocheria. cu un pretins tratament cu spe- 
cificul antisifilitie „606“ Ehrlich, extoreând importante sume de bani 
dela victimele cari căzuseră în cursa, unei deşanţate reclame medicale, fă- 
cute prin trei din cdle mai răspândite ziare din Capitală. In realitate, 
însă, după cum s'a făcut dovada, în cursul instrucției, Dr. L. Gr. nu ad- 
ministra. bolnavilor decât mici doze de xeroform dizolvat, în apă caldă. Şi 
era, firesc ca reclama, aceasta să nu dea greş, întrucât articole anterioare, 
semnate de medici cu o reputaţie de știință și probitate profesională mai 
presus de orice bănuială, vorbiseră, în termeni ditirambici de efectele mi- 
raculoase ale preparatului arsenical „Ehrlich-Hata 606“, obţinute de sifi- 
ligrafi cunoscuţi, în mai multe clinici din Germania, Mai mult, se susținea, 
în aceste aprecieri scrise, că vindecări medicale de forme acute ale sifili. 
sului fuseseră realizate în urma unei singure injecţiuni, atunci când tra- 
tamentul „mercurial reclamă un timp îndelungat. Chiar mai mulţi confrați 
se adresează șarlatanului, solicitându-i să 16 cedeze câte o fiolă din pre- 
țiosul preparat — care la acea epocă nu se găsea: în comerț, de oarece 
era încă în faza experimentărilor — spre a-l încerca asupra clienţilor lor. 
După cum era. și natural, şarlatanul —'care nu era. lipsit de inteligență şi 
era conștient de pericolul unei eventuale verificări clinice — s'a ferit să. 
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satisfacă aceste cereri, eschivându-se sub diferite pretexte dela, angaja- mentele luate. 
E Demascarea, n'a, întârziat, Direcţiunea generală a, serviciului sa- nitar — „căreia, după cum relevă, ordonanța, definitivă de urmărire din 20 Aprilie 1911, D-rul L. Gr. îi era cunoscut mai mult printr'o reclamă puţin demnă de un om de ştiinţă, făcută prin toate vespasianele din Bu- curești, decât prin cunoștințele și practica sa medicală — core telegrafic informaţiuni dela, F rankfurt-pe-Main. şi primește dela, însuşi Profesorul Ehrlich răspunsul categoric că „a încredinţat D-rului L. Gr. nici o fiolă din preparatul său“. Parchetul e sezizat și, la, descinderea făcută la aşa zisa, policlinică a, exerocului, se descoperă corpul delictului: 1. două fiole de celuloid deschise purtând indicaţia „606“ I. D. 0. 5“ mânjite cu un praf gălbui; 9, un mojar de porțelan, mânjit pe fund cu un praf galben; 3. o baie de ochi, deasemenea, mânjite cu un praf galben, aderent de pe- reții micului vas; 4. o siringă „Ricord“ purtând pe vârt aderenţe de praf galben. Analiza, chimică a stabilit în mod neîndoios că depozitul de praf galben depe toate aceste obiecte era xerolorm. — Dr. L.. Gr., în cursul unei călătorii în streinătate,. se oprise anume la, Frankfurt și, corupând fie pe un servitor al laboratorului Ehrlich, fie pe un om de serviciu al clinicei Herxheimer, isbutise să-şi procure două fiole goale, menite, în spiritul lui, să atesteze autenticitatea, soluţiunii de xeroform botezată, „606“, Inşelăciunea, fiind astfel dovedită, Dr. L. Gr, a fost da în judecată, pe baza, art. 334. C. P. care pedepseşte cu închisoare dela, 6 luni la 2 ani şi cu amenda, dela 26 până la 1.000 lei (amendă azi înzecită, conform legii din 25 Martie 1923 — N, A.) pe „cel ce va întrebuința sau nume, sau calităţi mincinoase, sau uneltiri viclene, ca să îndupiece pe pameni a crede vre-o întreprindere mincinoasă, vre-o putere sau vre-un credit în- chipuit, ori să facă a se naşte speranţa sau temerea vre-unei tebutiri, Vre-unei nenorociri sau q vre-unei, întâmplări chimerice, și prin aceasta za amăgi pe cineva să-i dea bani, mobili sau obligaţiuni, dispoziţiuni, bi- leturi, promisiuni, chitanţe sau înscrisuri liberatoare, şi, prin vre-unul din acele mijloace va lua sau va, cerca să ia, cu viclenie, toată, sau parte din averea, altuia“, 

| Și acest articol se aplică şarlatanilor în general, implicit deci me- dicului care pângăreşte cinstea, corporației prin manopere frauduloase, de oarece o faptă ca aceea a D-rului L. Gr. întruneşte cele trei elemente ale delictului: 1. a făcut să nască o amăgire în spiritul celui înșelat, făcând pe victimă să creadă dintr'un lucru ireal sau irealizabi] ; 2. a, uzat de manopere frauduloase, prezintând o soluţie de xeroform drept specificul „Ehrlich-Hata, 606“; 3, a pricinuit victimelor exerocheriei sale un preju- diciu de netăgăduit prin aceea că le-a stors bani grei pentru un tratament imaginar, cu o soluțiune anodină. 
c) Un alt caz de şarlatanism medical, de dată mai recentă, e acela . al medicului 7. S., din- Bucureşti, condamnat la 6 luni închisoare (art. 332 și 333 C. P.) și la, plata sumei de 10.000 lei ea despăgubiri civile către reclamantă. Sentința Trib. Ilfov, S. 1, c. c., din 93 Mai 1927, impută șar- latanului că, „în urma unui anunţ prin ziare, publicat de către inculpat, prin care făcea cunoscut; publicului că vindecă orice boală fără medica- mente şi fără operaţii, reclamanta M. P., care avea un fiu bolnav de tuber- culoză, s'a, adresat inculpatului. Acesta, după ce i-a luat suma de 4.500 lei, a prescris bolnavului un tratamenţ fantezist, care, dacă n'a grăbit moartea, fiului reclamantei, în schimb nu putea să-i aducă nici o ameliorare”,
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Ca cireumstanţă atenuantă Dr, L, Gr., pomenit mai sus, a in- 
vocat impunitatea de care se bucuraseră până atunci „mulţi alţi 
şarlatani, cari prin publicitate pretind că posedă mijloace infaili- 
bile pentru vindecarea, tuturor bolilor incurabile“. Numai simpla 
invocare a acestui „mijloe de apărare“ ajunge spre a caracteriza 
mentalitatea pervertită a unui om care a desonorat corporaţia me- 
dicală.: Dar susţinerea inculpatului conţinea, şi un adevăr dureros, 
caracteristic pentru indolenţa vinovată de care dau dovadă orga- 
nele chemate să vegheze nu numai la conservarea, sănătăţii publice 
dar şi la ferirea, prestigiului medicinei de orice atingere compro- 
miţătoare. Pentru că foarte greu şi foarte rar se pune în mişcare 
aparatul de control şi de'represiune a fraudelor din practica me- 
dicală. | 

In streinătate s'a dat şi se dă o adevărată goană împotriva a- 
celor cari, fie printr'o degenerare a conştiinţei profesionale, fie 
prin uzurparea, unor titluri sau calităţi pe cari nu le au în reali- 
tate, exploatează prostia omenească. 

In Franţa a fost calificat drept delict de escrocherie fapta; u- 
nui medic, condamnat pentru a fi anunţat că posedă un leac pen- 
tru vindecarea cancerului, storcând bolnavilor mari sume de bani 
pentru nişte simple pacheţele de sulfat de sodiu, 

Tot exerocherie e calificată (după o sentință dinainte. de răs- 
boiu a 'Trib. din Viena) consultațiunea medicală pri corespon- 
dență, dată în urma unei reclame prin publicitate (ziare, bro- 
Şuri, ete.): 

O calfă de bărbier din Bodenbach (Saxonia) s'a îmbolnăvit la Ziirich de sifilis şi a intrat în căutarea, spitalului de acolo. Deşi vedea că tratamentul mercurial îi: face bine, a ieşit din spital, înainte de a, fi pe deplin vindecat. După cât-va timp s'a îmbolnăvit din nou, la Miinich, şi, într'o broșură asupra boalei sale, pe care și-o cumpărase, el află, adresa, medicului vienez, care se obligă a. trata pe sifilitici prin corespondenţă, 
în schimbul sumei de 150 coroane. Bărbierul a trimis banii şi a căpătat în schimb niște hapuri, cari n'au împiedicat mersul boalei, aşa în cât 
își pierduse graiul. Medicii experţi ai tribunalului vienez au declarat că 
medicul respectiv, dat în judecată de bărbier, nu putea să trateze pe 
bolnav fără de a-l fi examinat în persoană, Parchetul, pe baza acestui 
aviz, a dat în judecată pe medic pentru excrocherie, 

5. Reclama extra-medicală şi remediile secrete 

Frizează şarlatanismul, ca una, ce aduce o scădere prestigiului 
artei medicale, ceea ce se numeşte reclama, extra-medicală, formal 
şi categorie oprită de Legea Sanitară: 

Art. 92, (al. 2, 3, 4 şi 5). Este interzisă medicilor, dentiştilor, 
farmaciștilor şi moașelor, reclama, compromiţătoare demnității profesiunii. 

Nu le este îngăduit a anunţa, prin ziare, afipte, prin broşuri, prin
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scrisori sau orice alt mod, în scop de a capta buna credinţă a clienţilor, că ar fi posedând tratamente scerete ale lor, pentru vindecarea cutărei or cutărei boli, ori că pot vindeca, afecţiuni cunoscute ca, incurabile. Ministerul Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale va pedepsi pe contra- venienţii la această dispoziţiune cu amendă dela două sute până la două mii lei, conform art. 65 a] Legii Sanitare din 1910. In caz de rezidivă, se va pronunţa ridicarea dreptului de liberă practică dela două luni până, la un an. - 
Cel suspendat în puterea acestui articol şi care totuş ar continua să practice, se va urmări şi pedepsi ca, şi cel ce practică profesiunea, în mod ilicit. (Intâia oară, amendă, de 200_——2000 lei transformabilă în închi- soare, în caz de insolvabilitate, iar în caz de recidivă, pedeapsa închi- soarei corecționale dela o lună până la un an. Pedeapsa, infamantă atrage după sine, după cum am văzut, pierderea, dreptului de liberă, practică pe : un fimp limitat sau definitiv, după aprecierea Consiliului Sanitar Superior). 

Ă O dispoziţiune specială (art. 53 L, S.) pedepseşte cu o amendă de 500—5000 lei (dublă în caz de recidivă) pe acei cari ar pune în vânzare remedii secrete contra tuberculozei. In plus se confiscă remediile şi se închid localurile unde ele se debitează. 

“Dar în afară de sancţiunile Legii Sanitare, există şi una a Co- dului Penal care vizează în special urmările administrării de re- medii secrete: 
| 

dr. 245. — Oricine va cauza altuia o boală sau o incapacitate de lucru, dând! cu voinţă şi cu orice chip substanţe cari, fără a fi de natură a cauza moartea, sunt vătămătoare sănătăţii, se va pedepsi cu închisoare dela 1 lună până la 2 ani şi cu amendă. dela 100 până la 5.000 lei. 
Un frâu împotriva actelor cari constitue o pângărire a, sacer- doţiului medical noi nu-l vedem. decât în organizarea unui control sever al exerciţiului profesiunii, control a cărui eficacitate ar fi iluzorie, dacă autoritatea sanitară nu sar bucura de concursul unui organ competent şi cu autoritate indiseutabilă cum ar fi acela al unui Consiliu de disciplină al corporației medicilor. Noi nu ne u- nim cu scepticii cari, sub cuvânt că „represiunea, nu suprimă răul“, se îndoesc de foloasele practice ale unui atare control şi conchid că „e treaba poliţiei să apere publicul neghiob împotriva cavalerilor de industrie“, Dacă nu se poate spera în epuraţiunea desăvârşită a corpului medical de oile râioase cari îl compromit, câștigul ar fi totuş enorm, dacă sar obţine o împuţinare a elementelor Com- ; promițătoare. Simpla aplicare a unei game de sancţiuni ar duce la un rezultat îmbucurător. o Acesta ar fi singurul leac a] boalei pe care, cu atâta umor sar- castie, Francisque Sarcey (într?o cronică din „Le Petit Journal“, 1895) o botezase „Reclamita“, Dacă medicii sar arăta geloşi de bunul renume al întregii corporaţii şi ar stărui în stârpirea, ruşinii ce o constitue reclama de bâleiu la care se dedau unii practiciani, triumful ar fi sigur: Sublata causa, tollitur effectus; exercitându-se,
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prin solidaritatea adevăratelor conştiinţe medicale, controlul des- 
pre care vorbesc, se înlătură însuș răul. 

» ze 

Chestiunea remediilor secrete, pe care am atins-o mai sus Şi 
care e întotdeauna de actualitate, pentru că e greu să stârpeşti cu 
desăvârşire buruiana exploatatorilor neroziei omenești, a preocu- 
pat şi preocupă administraţiile sanitare din, toate ţările, cari au 
căutat. să facă o demareaţie între medicamentele autorizate şi cele 

- nepermise. 

In Germania, înainte de războiu, autorităţile sau sesizat de o 
reclamă, prin care se trâmbiţau efectele miraculoase ale unei un- 
sori ca, „remediu infailibil în contra tuturor bolilor de piele“. Pre- 
iectura poliţiei din Berlin, în urma anchetei făcute, a publicat în 
“toate ziarele un comunicat; oficial prin care prevenea publicul, că. e 
„vorba de o adevărată escrocherie: 

„Acest remediu secret consistă pur şi simplu într'o soluţie de su- 
blimat corosiv dizolvat în apă, adiţionat cu puţină glicerină şi cu e- 
sență parfumată. Acest preparat e vândut în sticle de o capacitate de 250 
grame şi costă 12 mărei, pe când valoarea reală a, sticlei şi conţinutul ei 
nu trece de 10 ptenigi'. 

“In 1896, sesizat de Consiliul de higienă al orașului Paris, par- 
chetul Senei ordonă o descindere la depozitul unui produs botezat 
cu impresionantul nume de „Tueur de microbes“, prezintat prin 
"reclame gălăgioase, ca „specific eficace pentru vindecarea, bronşi- 
tei, a, cancerului, a holerei, a, difteriei, a bolilor de stomac şi de in- 
testin, a paraliziei, a reumatismelor, a bolilor de piele şi de ochi, a 

ulcerelor, a pietrei din rinichi şi a o sută de alte boli“. La analiză 
se constată că acest panaceu universal era o soluţie cu bază de 

„acid sulfuric liber în doză de aproape 3 grame. 
In Franţa, încă din 1810, un decret hotăra că nu trebuiau so- 

„cotite leacuri secrete și deci puteau fi debitate de 'farmacişti, toate 
„acele remedii a căror formulă avea aprobarea autorităţii sanitare 
superioare. In 1850, un alt decret recunoştea ca, licite remediile a- 
probate de: Academia de Medicină din Paris şi publicate în „Bu- 
letinul Oficial“ al acesteia. 

Jurisprudenţa franceză a stabilit că remediu: secret e acela a 
cărui formulă nu figurează în Codex şi care nu e publicat nici de 
guvern nici de Academia de Medicină. Aşa, sa făcut că în Franţa, 
până în 1898, antipirina a fost considerată ca remediu secret. Ace- 
iaş soartă au avut-o numeroase alte produse, a căror compoziţie şi 
formulă nu erau deloc secrete, de oarece figurau pe etichete. Far- 
maciștii nu puteau urmări pe contrafăcători, pentru că produsele - 
lor cădeau sub sancţiunea legii. care le declara secrete.
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Abea în Iulie 1926 a intervenit un decret al guvernului fran- 
cez, care soluţionează problema remediilor secrete: 

„Medicamentele simple sau compuse,. preparate dinainte spre a fi 
puse în vânzare, nu pot fi considerate ca. remedii secrete, atlauci când 
pe sticle, cutii, pachete şi ambatagiile cari conţin sau acoperă produsele, 
se află înscris numele şi doza fiecăreia din substanțele active ce întră în 
compoziția lor, precum şi numele şi adresa farmacistului care prepară me- 
dicamentul. Sunt calificate substanţe active acele cari sunt reputate 
a poseda proprietăţi medicamentoase, precum și acelea pe cari far- 
macistul preparator le declară că contribue la eficacitatea, curativă 
sau preventivă a produsului. Prin numele fiecărei substanţe active -se în- 
țelege denumirea ei ştiinţifică uzuală, orice notare cu simboluri chimice 
neputând interveni decât ca complectare a denumirii. Prin doza, fiecărei 
substanţe active se înţelege fie greutatea ci la unitate de priză determinată, 
fie proporţia centesimală ponderală în preparaţie“. 

In virtutea acestui decret, parchetul e îndrituit să deschidă ac- 
țiune publică în ce priveşte toate specialităţile cari nu conţin enun- 
ţarea formulei și indicaţiunea precisă a compoziţiei. 

Iar o hotărâre judecătorească anterioară defineşte astfel re- 
mediul secret: 

Constitue un remediu secret, a cărui desfacere e interzisă chiar far- 
maciştilor, orice remediu care nu e un medicament compus după for-. 
mulele oficiale înscrise în Codex sau după formulele publicate fie de 
către guvern, fie în „Buletinul Academiei de Medicină“. 

__ Pentru ca vânzarea unui remediu secret să fie liciţă cu titlul de re-. 
mediu magistral, trebue ca ordonanța medicului care-l prescrie, să enunţe 
substanţele ce întră în compoziția acestui remediu, precum şi proporțiile 
în cari ele urmează a fi întrebuințate. (Trib. Caen, 1907). 

= 

La noi, prepararea, importarea şi debitarea specialităţilor farma- 

ceutice indigene şi streine e reglementată de articolele 132—135 ale 
Legii Sanitare, cari prescriu: . 

Se numese specialități farmaceutice amestecurile sau combinaţiunile 
medicamentoase, ale căror formule sunt strict rezervate inventatorilor lor 

şi cari sunt destinate comerțului sub denumiri şi ambalaje speciale. Co- : 
merţul cu aceste produse este cu totul interzis particularilor; reprezentanţii 
specialităților indigene și streine pot deține probe în depozitele lor pentru 
plasarea, acestor produse. 

Vânzarea, acestor specialităţi nu e permisă decât în urma aprobării 
date de Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pe baza avizului Co- 
misiunii chimico-farmaceutice şi al Consiliului Sanitar Superior, care va 
cenzura și aproba, şi reclamele cari întovărășese specialitatea. — Fabri- 
carea în ţară a specialităţilor chimico-farmaceutice, a preparatelor gale- 
nice şi farmaceutice nu e permisă decât cu autorizarea, Ministerului Să- 
nătăţii, pe baza avizului Comisiunii chimico-farmaceutice. Stabilimentele,
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puse sub răspunderea unui farmacist sau chimist cetățean român, trebue 
să aibă instalaţii speciale technice. (Art. 132). | 

Ministerul Sănătăţii, cu avizul Comisiunii chimico-farmaceutice şi 
al Consiliului Sanitar Superior, poate retrage autorizaţia de import şi de 
vânzare a, medicamentelor compuse sau specialităţilor streine sau indigene, 
confiscându-le în folosul spitalelor, în următoarele cazuri: 1. Când com- 

poziţia, depusă la, cererea de autorizaţie nu mai corespunde celei aflate în 

comerţ; 2. Când nu se face dovada că produsul este legalmente autorizat 

ca specialitate farmaceutică în ţara de origine; 3. Când reclama, ce sar 

face produsului induce în eroare publicul asupra, efectelor terapeutice, exa- 

gerându-se sau atribuindu-i-se efeote pe cari nu le poate avea, sau când 
reclama depăşeşte aprobarea dată de Minister, odată cu aprobarea de 

import şi vânzare. (Art. 133). 
Până la înfiinţarea, laboratorului Ministerului Sănătăţii, analizele 

de control ale medicamentelor de orice natură se fac în institutele de 

chimie ale Statului, sau în institutele şi laboratoarele publice desemnate 

de Minister. (Art. 134). 
Autorizarea de funcţionare a fabricelor şi laboratoriilor de produse 

galenice, specialităţi farmaceutice, medicamentoase şi cosmetice, nu se 

acordă decât cu aprobarea, Ministerului Sănătăţii şi numai doctorilor sau 

licienţiaţilor în farmacie ori chimie. (Art. 135). 

6. Incompatibilităţi 
Un medic nu trebue să facă acte de comerț. E poate excesivă 

această restricțiune generală, dar aceasta, e tradiţia corporaţiunii, 

după cum asemenea, îndeletniciri sunt interzise şi avocatului, ma- 

gistratului şi ofițerului. | 
Ezerciţiul medicinei este în genere separal de acel.al farma- 

ciei. (Art. 89 L. S.), dar se admite următoarea excepţiune: | 

Tn comunele rurale, unde nu se află o farmacie şi cari sunt în-: 

depărtate de cel puţin 10 km.. de o comună cu farmacie, medicii pot 

elibera medicamente de prim ajutor bolnavilor aflaţi în căutarea 

lor. Felul acestor medicamente e stabilit prin regulament. (Art, 

27 L. S.). 
_ dledicul sanitar mu poate fi totodată şi avocat, prohibiţiune 

consacrată print”o decizie a Curţei de Apel din Galaţi prin înter- 

pretarea, articolului 94 din Codul de Procedură Civilă: 

„Un medie secundar la un spital comunal nu poate pleda, ca avocat, 
. . > _ pi - 1 01 ce 

funcțiunea, de medie sus arătată fiind incompatibilă. cu aceea de avocat“. 

(Curtea, de Apel din Galaţi, 1907). 

7. Clientela şi eventuala ei cesiune 

Medicul nefăcând acte de comerţ, clientela lui poate ca eventual 

face obiectul unei transacţiuni, în speţă al unei -cesiuni? 

In principiu, Dimitrie Alexandresco proclamă şi el caracterul 

particular al profesiunii medicale: clientela medicului este un lu- 

eru în afară din comerţ. Iar în comentariile sale asupra art. 963—
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964 (Despre obiectul convenţiunilor) şi 1310—1311 C. C. (Despre 

lucrurile ce se pot vinde), precizează: „Clientela unui medie mar 
putea în principiu să fâcă obiectul unei vânzări sau al unei ce- 
siuni, pentrucă, în privinţa acestei profesiuni, este vorba de o în- 
credere personală pe care clientul o are în medic“. 

„Dar tot Alexandreseo admite o derogare dela această regulă: 

„Credem însă, cu toate acestea, că un medic sar putea foarte bine 

obliga a nu-și nai exercita profesiunea într'un loc anume determinat şi a 
ceda. astfel clientela, sa altei persoane, care ar întruni condiţiunile pre- 

scrise de lege spre a exercita o asemenea profesiune, recomandând această, 

persoană clienţilor săi, închiriindu-şi localul în care cedentele își exercită 
profesiunea. | a | 

Din punctul de vedere al interpretării juridice şi al înţelesului 
elastic ce dă termenului „fond de comerţ“, Alexandresco are drep- 
tate. Dar socotim că ar fi o batjocorire a profesiunii medicale, dacă 
un medie ar putea, cu invocarea unui drept consfințit prin Cod, 
să-şi vândă clientela. Că doar această clientelă, după cum subli- 

niază însuş marele comentator al dreptului civil, e legată de me- 

dicul în chestie printrun sentiment de încredere oarbă. Nu se 
poate dar concepe cesiunea unui bun imaterial cum e confienţa, 

simpatia, dragostea clientelei faţă de persoana medicului, iar nu 
pentru noţiunea abstractă a, profesiunii medicale. | 

Dacă un medic, „aprăs fortune faite“ vrea să ducă o viaţă de 

rentier, liber e so facă, dar să nu trafice cu ascendentul moral că- 

pătat asupra clientelei sale. O recomandare desinteresată și călău- 
zită numai de solicitudinea lui fie pentru clientelă fie pentru un 
coleg merituos, nimie mai onorabil şi mai firese. — O eventualitate 
acceptabilă intrevedem: din cauza unei infirmităţi dureroase, un 

medie — sărac — e în imposibilitate absolută de a mai practica şi 
e astfel osândit să moară de foame. E o chestiune de umanitate să 
admitem că, în această situaţiune excepţională, clientela ar putea 

constitui un „fond de comerţ“ şi n'ar fi decât echitabil ea succeso- 
rul introdus pe lângă clientelă, să plătească o compensație pentru 
obiectul (aşa imaterial cum este el) cumpărat. 

+ 

3. Pseudonimul 

Medicul nu poate exercita profesiunea decât cu numele cu care 
e trecut şi în actele de identitate şi în primul loc cu numele trecut 
în diplomă şi în autorizaţia de liberă practică. Numai dacă ulterior 
şi cu respectul formalităţilor preserise de lege a intervenit o adă- 
ugire ori schimbare parţială ori totală de nume, el poate uza de 
noul său nume. 

De pseudonim — care e proprietatea exclusivă a aceluia, care 
Pa adoptat — el se poate folosi numai în îndeletniciri intelectuale
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streine de arta, medicală ori pentru semnarea unor studii medicale, 

dacă aşa găseşte de cuviinţă. 

Socot, însă, că această din urmă latitudine lăsată medicului 

constitue un mare inconvenient, pentrucă tocmai de acest mijloc 

al pseudonimului se servese acei cari n'au nici calitatea nici auto- 

ritatea științifică, de a recomanda, pe calea publicităţii, specialităţi 

farmaceutice sau tratamente terapeutice. Sunt cu miile aceşti intruşi 

în casa medicală, foarte mulţi din ei impostori patentaţi, cari, spe- 

culând asupra, credulităţii mulţimii — „Valgo vult decipi“ — sem- 

nează: „Doctor Dalateiu“, spre exemplu, articole și broşuri, —: în 

vealitate tot atâtea reclame interesate, gras plătite. 

In studiul său „Usurpation du titre de docteur“, publicat; în 1913 

în revista, „La Mâdecine Orientale et les Archives orientales de medecine 

et de chirurgie“, Dieupart; relevă, numai din, reclamele publicate într'o 

singură gazetă pariziană şi în decurs de un an, sute de asemenea, pseu- 

donime doctorale. Şi cu drept cuvânt observă cât de mare e dauna cauzată 

prin desconsiderarea, morală, aruncată asupra, corporației medicale: „Pu- 

- blicul e credul, fie; dar fiind mereu păcălit, îşi dă seama, că aceste articole 

sunt mincinoase, — şi de aci până la, a îngloba întreg corpul medical în 

aceeaş reprobare, nu e decât; un pas uşor de făcut“. Şi pătimese adevărații 

„oameni de știință, a căror colaborare la, publicaţiunile zilnice sau pe- 

riodice e suspectată: „Medicul-jurnalist? A! da, e domnul care face pe 
şarlatanul la gazetă“. 

Asociaţia Generală a Medicilor e cea mai indicată să exercite con- 

irolul uzului co se face cu pseudonimele doctorale şi să sesizeze parchetul 

spre a pune în mișcare acţiunea de represiune, pe baza art. 334 C. P. 

Numai aşa se va ajunge la stârpirea, buruenii escrocheriei medicale care 

a năpădit ogorul ştiinţei. In Franţa, în 1909,.un student în medicină un 

farmacist şi un . . . agent de comerţ, semnând cu pseudonime doctorale 

niște reclame pentru un „praf cu ajutorul căruia, femeia, poate face, la 

alegere, băiat sau fată“, au fost condamnaţi la 3 luni închisoare, 200 franci 

amendă şi plata, cheltuelilor de judecată. In considerentele ei sentinţa ca- 

raoterizează astfel delictul: „Au înșelat publicul, luând nume false și 

atribuindu-şi calităţi falşe, și au uzat de manopere frauduloase, tinzând de 

o face să se creadă într'o putere chimerică şi întrun eveniment tot atât 

de chimeric“. 

9. Impozitul 

In urma aplicării legii din 1923 pentru unificarea contribu- 

țiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global, 

vechea, patentă plătită mai înainte. de medici e înlocuită printrun 

impozit de 8% asupra venitului net al profesiunii, realizat în 

cursul anului premergător celui al impunerii. Venitul net se de- 

clară în intervalul dela 1—31 Ianuarie al fiecărui an. Venitul net se 

„determină scăzându-se o treime din totalul brut al câştigului, afară 

de cazul când medicul va dovedi că cheltuelile sale sunt superioare 

acestei treimi, şi atunci se scade suma cheltuelilor reale.
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In afară de acest impozit elementar şi întocmai ca oricare alt 
contribuabil, medicul mai plăteşte un impozit progresiv pe venitul 
global, după cotele de impunere" fixate prin zisa lege. 

Nedicul sanitar sau salariat al unei asociaţiuni ori întreprin- 
deri, independent de impozitul asupra. venitului practicei, mai plă- 
teşte impozit și la salariul fix sau diurna ce primeşte. 

Medicii inspectori generali sanitari nu pot fi impuşi la impo- 
zitul elementar ca profesionişti, pentrucă ei printi”o dispoziţie cate- 
gorică a, legii (art. 15, al. 7 L. $.) „nu pot face clientelă mici ocupa 
alte funcțiuni“, ei însă putând fi profesori universitari sau asis- 
tenţi (al. 8 al aceluiaş articol). In sensul acesta, s'a, pronunţat şi 
Curtea de Casaţie care a avut să se rostească asupra unui recurs. 
contra impunerii unui inspector general la plata patentei (astăzi 
înlocuită . prin impozitul. elementar şi impozitul global): 

„După art. 1 din legea patentelor, sunt supuşi la patentă toţi aceia 
cari exercită vre-un comerţ, industrie sau profesiune, cu excepţiunile ce 
legea, prevede, de unde urmează că criteriul de impunere la patentă nu e 
titlul de profesionist, atestând că, cineva posedă cunoştinţele tochnice sau 
ştiinţifice trebuitoare unei profesiuni, ci exerciţiul însuşi al profesiunii. 

„Din moment ce un profesionist; pune ştiinţa și aptitudinea sa în ser- 

viciul exclusiv al Statului, prohibindu-i -i-se chiar prin lege exercitarea. pro- 
fesiunii în serviciul particularilor, ” cum în speţă e un inspector general 
sanitar, din acel moment el nu mai exercită o profesiune în sensul sus cita- 
tului articol, ci îndeplinește o adevărată funcțiune publică salariată, care 
ca atare scapă de prevederile legii patentelor“. (Cas., S. III, Dec. 1914). 

Această, decizie confirmă o jurisprudenţă anterior stabilită de 
aceiaş secţiune a Inaltai Curți: 

1. Inspectorul general sanitar fiind oprit de a face clientelă, potrivit 
art. 15 aliniatul ultim din noua lege sanitară din 1910, el nu poate fi 
impus la patentă de medic. (Cas., S. III, Dec. 1912). 

9. Art. 15 din legea sanitară oprind pe inspectorii generali sanitari 
de a face clientelă, rezultă de aci, că ei nu pot fi impuși la patentă pentru 
exerciţiul profesiunii de medic. (Cas. . S. III, Dec. 1913). 

10. Casele de sănătate 

Funcționarea, acestora e reglementată prin următoarele dis- 
poziţii ale Legii Sanitare: 

Art. 91. — Nimeni nu poate deschide un stabiliment destinat a primi 
Bolnavi, fie interni, fie externi, cu scop de a-i îngriji și azi vindeca prin 
mijloace naturale ori artificiale, farmacologice, mecanice, fizice și diete- 
tice; dacă. nu are dreptul de liberă practică a, medicinei, dobândit conform 
acestei legi. 

Contravenienţii se vor considera ca practicând în mod, ilicit medi- 
cina ea profesiune și se vor pedepsi conform art. 92 (amendă de 200—2000
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lei, iar în caz de recidivă, cu închisoare corecțională dela o lună până la, 
un an). Afară de acestea, consiliul de igienă va putea ordona închiderea 
stabilimentelor,. 

Este îngăduit însă moaşelor a, primi la domiciliul lor, sau chiar în- 
tun stabiliment condus de ele, femei pentru asistarea facerii şi pentru 
a le da. asistenţa în marginea competinţii lor stabilită prin această lege. - 

Un medic sau o moaşă care deschide un stabiliment pentru îngrijirea, 
bolnavilor trebue mai întâiu să capete autorizarea. consiliului de igienă şi 
să se conforme, în ce priveşte salubritatea localului, regulilor stabilite prin 
un regulament special (cel din 17 Iunie 1919). 

Contra, hotărârii consiliului de igienă cei interesaţi au dreptul la apel 
la Ministerul Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale. 

Dispoziţiunile cuprinse în acest articol au. efect retroactiv, 

adică, se aplică şi acelor stabilimente cari, în momentul intrării în 
vigoare a nouei legi sanitare, funcționau, bucurându-se de o tole-. 

ranţă ilegală: . 

1. Din dispoziţiunile art. 87 şi 82 şi din desbaterile urmate cu ocazia, 
votării legii sanitare, rezultă că prohibiţiunea, de a funcţiona stabilimente 
deschise de acei ce nu au dreptul de liberă practică a medicinei este gene- 
rală și se aplică atât stabilimentelor existente în momentul punerii în apli-. 
care a legii, cât şi acelor ce s'ar fi deschis în urmă. 

Afară, de aceasta, legea sanitară fiind de un interes general și prin 

urmare de ordine publică, urmează că ea, are efect retroactiv, şi dovada. 

este că în cazurile în cari legiuitorul a, voit să nu se aplice pentru trecut, a 

prevăzut-o în mod expres, introducând excepţiuni în privința exercitării 

dentisticei, care, ca orice altă specialitate a medicinei, nu se putea, profesa 

decât de doctori în medicină, însă legea, printr'o dispoziţie expresă, a pre- 

văzut că-şi vor păstra drepturile lor dentiştii fără titlul de doctor în me- 

dicină, dar având studii speciale făcute într'o şcoală de dentistică şi cari - 

vor fi profesat dentistica cel puţin patru ani. 
Prin urmare, întrucât legea sanitară este o lege de ordine publică 

şi că acolo unde legiuitorul a înţeles să tolereze şi să respecte drepturile 

câştigate în privinţa exerciţiului medicinei, sau a diferitelor specialităţi de 

profesiuni în legătură cu medicina, a spus-o anume, şi întrucâti în acele 

excepțiuni nu figurează şi stabilimentele de hidroterapie cări funcționau 

în momentul aplicării legii, de aci rezultă că dispoziţiunile art. 87 se a- 

plică deopotrivă atât stabilimentelor deja deschise cât şi acelor ce se vor 

deschide în urmă. 
Din cele mai sus stabilite urmează că partea nu se poate plânge, că. 

această prohibițiune o atinge şi'i nesocoteşte un drept câştigat, pentru 

" cuvântul că nimeni nu poate să aibă un drept câştigat contra interesului 

Gbştesc. (Cas., S. II, Dec. 1912). | 

2. Din dispoziţiunile art. 87 și 82 din noua lege sanitară reiese, că 

legiuitorul a înţeles să prohibe în mod absolut căutarea, bolnavilor, de 

către alte persoane decât doctorii în medicină, şi aceasta, în interesul su- 

perior al sănătăţii publice. (Cas., S. II, 1912). 

In deosebi în ce priveşte controlul funcţionării policlinicelor, 

regulamentul special prescrie că orice contrăvenţie atrage închide- 

rea stabilimentului, conform avizului consiliului de igienă, local.
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11. Medicii oficiali 

Medicii din serviciul exterior al Direcţiunii Generale.a Servi- 
ciului Sanitar sunt de trei categorii: medici sanitari, medici de 
spital şi medici bacteriologi şefi de laboratoare. 

a) Aparţin categoriei de medici sanitari: medicii primari de 
judeţ, medicii şefi de oraş şi medicii de circumscripție urbană sau 
vurală. 

Medicii sanitari şi medicii de spitale mixte ui serviciului exte- 
rior se recrutează pe baza unui examen de capacitate; medicii de 

spitale speciale (de chirurgie ori medieină internă), precum și de 
specialităţi ca: boale de ochi, de piele, boale mintale, faceri, medicii 
de azile sau sanatorii de tuberculoşi, se recrutează prin concurs; 
medicii bacteriologi şefi de laborator se recrutează în contormi- 
tate cu prevederile art. 17 al Legii. Sanitare. 

Candidaţii la examenul de capacitate trebue să îndeplinească 
următoarele condițiuni: 1. Să fie cetăţeni români; 2. Să fie doctori 
în medicină cu dreptul de liberă practică în ţară; 3. Să fi satisfăcut 
legea, recrutării; 4. Să nu fi suferit o pedeapsă infamantă; 5. Să 
nu fie excluşi definitiv sau puși la retragere din oficiu din corpul 
funcţionarilor Direcţiunii Generale a Serviciului Sanitar; 6. Să nu 
fie destituiţi din alte funcțiuni publice sau să fi suferit o condam- 
nare care atrage interzicerea dreptului de a mai ocupa o funcţiune 

publică. 
PFemeile-medici sunt supuse la aceleaşi condițiuni, afară de 

„cea, privitoare la legea, recrutării. 

Candidaţii la posturile de medici de spitale sau secţiunile de 
specialitate trebue să facă dovada unui stagiu spilalicese de cel 

puţin 4 ani. (Art. 9 L. 3.). 
| La, clasificare şi la medii generale egale, se dă întâietatea can- 

didaţilor cari posedă titluri şi lucrări de specialitate, iar în lipsa 

acestora, după vechime. 
Condiţiunile pentru ţinerea examenului de capacitate şi a con- 

cursurilor sunt fixate prin art. 12, 13, 14 şi 15 ale Legii Sanitare. 
Numirea, pe baza exumenului de capacitate, se face prin de- 

cret regal, pe termen de un an. In acest timp, care se consideră 
ca un stagiu de încercare, medicul se numeşte medic stagiar. 

La expirarea stagiului de un an, comisiunea administrativă și 
de disciplină hotărăşte, pe baza notelor din statele de serviciu, dacă 
medicul merită sau nu numirea definitivă. In primul caz, medicul, 
prin un nou decret regal, e numit definitiv la postul său. In al dol- 
lea, caz, comisiunea hotărăşte dacă se mai poate ori nu prelungi 

stagiul de încercare cu un an, după care termen, comisiunea va a- 
vea a se pronunţa: din nou. Când însă, după expirarea celui de al
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doilea termen, medicul nu a obţinut definitivatul, sau când comi- 
siunea nu admite prelungirea stagiului de. încercare, medicul res- 

- pectiv pierde drepturile examenului trecut, 
Numirea dată pe baza unui concurs se face cu titlu definitiv. 
Locurile vacante ce nu sar putea ocupa de cei cari au trecut 

examenul de: capacitate, tablourile respective fiind terminate, se 
vor ocupa provizoriu de medicii ce se vor numi de ministru, pe 
baza, recomandării Directorului General al Serviciului Sanitar. În 
acelaş mod se vor ocupa, până la ţinerea concursului, locurile va- . 
cante de spitale speciale. ” - 

V) In chestiunea, aceasta a, concursului pentru vacanţele îvite 
în corpul medicilor sanitari a intervenit următoarea jurisprudenţă 
a Curţii de Casaţie: o : 

Din combinarea art. 26 şi 27 din legea, sanitară dela 1910 rezultă că 
locurile de medici vacante se vor publica în „Monitorul Oficial“, și candi- 

datul care reuşeşte la examenul de capacitate este numit prin decret regal 

în postul vacant, pe un termen de 3 ani (un an, conform Legii Sanitare din 

1926—N. A.) cu titlul de stagiar, iar când locurile vacante nu s'au ocupat, 

se numesc în ele mediei provizorii. După art. 105 din aceiaș lege, medicii 

„ de plasă şi de spitale sau de circumscripție rurală, cum și cei de judeţ, 

cari se'vor păsi funcţionând fără concurs, la promulgarea acestei legi, își 

păstrează drepturile ce le acordă legile anterioare. BE 
Prin urmare, în speță, partea găsindu-se la punerea în. aplicare a 

nouei legi sanitare medic fără concurs, drepturile ce-i garantează această 

lege sunt aceleași ce i le acordă, legea anterioară dela 1908, sub imperiul 

căreia fusese numit, Din art. 34 şi următorii şi art. 42 din legea sanitară 

dela 1908, rezultă că, sub imperiul acestei legi, chiar medicii numiţi în 

- “urma concursului prevăzuţ de acea, lege, nu se bucură de inamovibilitate, 

ci numai de o stabilitate relativă, aşa că atât cei numiţi fără a fi: depus 

concurs cât şi cei cu concurs puteau fi mutaţi de Minister, fie ca măsură 

administrativă, fie în interesul higienei publice. Na 

- Alegaţiunea că Ministerul este obligat, după noua lege sanitară în 

vigoare, să ţină concursuri în fiecare an pentru posturile de medici vacante, 

nu este întemeiată, de oarece aplicarea, dispoziţiilor ei cerând! sporuri de 

“cheltueli, legiuitorul, prin art. 25 al. 15, a rezervat Ministerului dreptul 

* de'a face aplicarea legii treptat, în fiecare an, în măsura mijloacelor bu- 

getare, şi în orice caz nu prevede nici o sancţiune, în caz când ministerul 

unu ar ţine examenele de capacitate conform art. 25 din legea dela 1910. 

(Cas., S. III, Dec. 1919). 

c) In lipsă de medici români, se pot angaja cu contract, pe 

timp limitat, şi persoane cari nu se bucură de cetăţenie română, 

cu condiţiunea însă să aibă dreptul de practică a profesiunii lor, 

dată conform legii sanitare. o e 

4) Dledicii şefi de laboratoare se niumese definitiv, prin decret 

regal şi pe baza recomandării comisiunii administrative şi de dis- 

ciplină;, în urma unui concurs trecut înaintea unei comisiuni for- 

inate din cinci membri (desemnaţi de Consiliul Sanitar Superior: 

“1rei dintre specialiştii în materiile respective, iar doi dintre pro-
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fesorii de igienă, de baeteriologie sau de chimie alimentară). Can- 

didaţii trebue să fi Iuerat, ca doctori, cel puţin trei ani întrun la- ” 

borator de bacteriologie ori de igienă din ţară, sau din străinătate 

şi să se fi distins în aceste direcţiuni. 

e) Medicii de ambulatorii policlinice se consideră ca mediei pri- 

mari de spitale de specialitate pentru consultaţiuni şi se reeru- 

tează pe cale de concurs. | 
f) Pe aceiaş cale se recrutează medicii inspectori şcolari şi me- 

dicii de dispensarii şi aşezăminte de puericultură. 

g) Medicii radiologi, asimilați cu medicii-șefi de laborator, sunt 

numiţi în baza unui concurs. 

l.) Medicii de orice grad, cari vor fi numiţi sau vor primi însăr- 

cinări în posturi administrative sau de conducere, îşi păstrează 

gradul şi drepturile câștigate prin legile şi regulamentele sanitare 

şi, la cerere, revin în corpul sanitar. (Art, 114 L. Ș.). 

Drephurile căştigate sunt consfinţite şi printi'o  jurispru- 

denţă constantă a Curţii de Casaţie: | 

1. „Serviciul medical şi al salubrităţii publice din toată ţara depinde 

de Ministerul de Interne (azi'Ministerul Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale — 

N. A.), iar numirea. personalului medical, atât la Stat cât și la judeţ și 

comune, făcându-se de D-ţia Generală a Serviciului Sanitar din acel mi- 

nister, după normele și cerinţele legii, este învederat că postul unui medie 

comunal numit în asemenea condițiuni, nu poate fi desfiinţat prin simpla, 

lui suprimare din buget, de oarece numirea, fiind făcută cu putere de lege 

de Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, de a cărei autoritate depinde, 

urmează că. şi îndepărtarea nu se poate face decât tot de aceeaş autoritate 

şi cu îngrădirile prevăzute de lege pentru garantarea stabilității acestor 

funcţionari. 
„In adevăr, deși primăria unei comune, în principiu, ar avea dreptul 

de a suprima pe cale budgetară posturile ce mar mai fi trebuincioase ser- 

viciului, totuș dacă este vorba de un post pe care tiblavul îl ocupă în mod 

definitiv, fiind numit de Direcţia Serviciului Sanitar al Statului, primăria 

na poale lua o dispozițiune de suprimare fără o înțelegere prealabilă cu 

numita Direcţiune, care în virtutea legii (art..32, 33 şi 34) este chemată 

a veghea, la organizarea serviciului sanitar pe circumscripțiuni sanitare 

urbane și rurale și a garanta stabilitatea funcţionarilor numiţi şi dependinţi 

de dânsa, cari nau se pot suspenda, permuta, exclude temporar sau pentru 

totdeauna din serviciu, decât; cu anume forme prevăzute de art. 18 din: 

legea sanitară“ (art. 4 L. S. din 1926) (Cas., S. III, Dec. 1914). 

9. „Potrivit art. 63 al. 5 din Legea Curţii de Casaţie, deciziunea în 

cazul admiterii recursului contra unui act administrativ de autoritate co- 

municându-se administraţiunii, dacă în interval de 30 zile dela comunicare 

nu i se dă nici o urmare, Curtea de Casaţie, prin o deciziune în urma ce- 

rerii recurentului, condamnă administraţiunea recaleitrantă la daune 

de cel puţin: 200 lei de fiecare zi de întârziere, Aceste daune curg 

dela, expirarea, termenului mai sus arătat, pentru cazul când funcţi- 

onarului destituit contra legii i se refuză leafa, datorită din ziua des- 

tituirii; iar pentru cazul când s'a refuzat funcţionarului reintegrarea, sa, la,
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primul loe vacant, daunele curg din momentul ce în funcțiunea, devenită . 
vacantă a fost numit un altul decât recurentul. | 

„Când dar se constată că, după expirarea, termenului mai sus arătat, 
funcţionarului destituit ilegal nu i s'a plătit onorariul cuvenit şi nici 
nu a .fost reprimit în funcţiune, cererea sa de daune devine admisibilă 
şi administrațiunea urmează a plăti aceste daune devenite exigibile, fie 
prin neplata, salariului, fie prin: neprimirea în funcţiune la primul loe 
vacant. (Cas,,.S. III, Dec. 1915). | a 

: 3. „O primărie nu poate suprima, pe cale bugetară, un post sanitar 
în care un medic a fost numit de Direcţiunea Generală a Serviciului Sa- 
nitar, fără consimțământul acesteia“, (Cas., S. III, 1919). 

î) In schimb, așezămintele spitaliceşti autonome dar contro- 
late de Stat sunt libere să desființeze orice post medical. . 

In acest sens a intervenit o decizie a Curţii de Casaţie: 

, „Casaţia nu poate cenzura actul Eforiilor (Brâncovenesc, Spitalele Ci- 
vile) de a, îndepărta pe un medie din funcţiune prin desființare de post”. 

- (Cas., S. II, 27 Februarie 1924). 

j) Drepturile câştigate ale medicilor sanitari sau eventual ale 
văduvei şi orfanilor lor sunt consfințite şi în ce priveşte quantu- 
mul pensiei: e 

1. „Pentru regularea drepturilor la pensie a, medicilor cari, în timp 
de epidemie şi în exerciţiul funcţiunii lor, vor fi contractat, infectându-se 
dela, bolnavi, maladii din cari au rezultat pentru ei incapacitatea perma- 
nentă. de serviciu sau moarte, trebue să se stabilească, dacă un singur caz 
de boală infecțioasă constitue o stare de epidemie, sau trebue ca să fie 
mai multe cazuri pentru ca să se zică, că există o asemenea, stare. Atât 
din legea sanitară cât și din regulamentul pentru prevenţia boalelor in- 
fecţioase rezultă, că poate să existe stare de epidemie și când există 
numai un singur caz de boală contagioasă şi infecțioasă, dar pentru aceasta 
trebue făcută o distineţiune: dacă apariţia boalei infecțioase şi conta- 
gioase este primejdioasă, cum este holera sau ciuma, atunci un singur caz, 
dovedit şi constatat, poate constitui starea de epidemie, iar dacă boala. 
infecțioasă şi contagioasă nu prezintă o aşa mare primejdie ca ciuma sau 
holera, atunci epidemia va rezulta numai din apariția mai.multor cazuri 

- de boală în aceiaşi epocă şi în aceiaşi localitate“. (Cas., S. I, 1901). 

2. Legea din 1913, modificatoare a legii generale de pensiuni din 
1902, fiind privitoare numai la modificările făcute dispoziţiunilor relative 
la pensiunile generalilor şi altor categorii de ofiţeri, de care zisa lege 

se ocupă, n'a putut atinge întru nimic dispoziţiunea art. 19 din legea 

sanitară din 1910 (art. 5 L. S. din 1926 — N. A,) referitoare la, pensiunile 
funcţionarilor sanitari. 

Prin urmare, pensiunile unor atari funcţionari au a se regula potrivit 

Jegii pensiilor din 1902 combinat cu art. 19 din legea sanitară, acordându-se 
văduvei funcţionarului sanitar, în cazul special prevăzut de acest din 

urmă text, pensiunea întreagă ce s'ar fi cuvenit soţului, avându-se în ve- 

dere însă şi dispoziţiunile art. 6 din legea generală de pensiuni, care re- 
gulează modul stabilirii pensiunilor ce se acordă în general văduvelor 

funcţionarilor încetaţi din viaţă. (Cas., S. III,. Dec. 1915). 

85008. — Dr. 'M, Minovici. Tratat de Medicină Legală. 9
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Dreptul acesta al văduvei şi orfanilor medicului sanitar nu- 

mai la pensiunea întreagă nu însă la, leafa întreagă, fusese deja, sta- 

tornicit printr'o decizie anterioară a Curţii de Casaţie: 

Prin art. 101 din noua lege sanitară se prevede în mod limitativ, că 

dreptul de pensiune la leafa, întreagă îl au numai văduvele şi copii minori 

ai medicilor Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti şi ai medicilor Epi- 

tropiei Sf. Spiridon din Iași, cari au murit întrun accident întâmplat; în 

timpul şi din cauza serviciului, pe când în art. 19 din aceeaş lege, relativ 

la medicii funcţionari ai Statului, se vorbeşte nu de leafa întreagă, ci | 

de pensiunea întreagă. Dispoziţiunile art. 101 din noua lege sanitară fiind 

limitative şi de strictă interpretare, nu se pot; întinde prin analogie şi la 

cazul prevăzut de art. 19, relativ la văduvele şi copii minori ai medicilor 

funcţionari ai Statului, căci dacă legiuitorul ar fi voit să vecunoască şi 

acestora dreptul la leafa întreagă, ar fi spus-o în mod categorie, cum ă, 

făcut-o în cazul art. 101, şi dovadă că e aşa, e că prin noua lege sanitară 

s'a, modificat art. 117 din vechea, lege, care recunoaşte dreptul la leafa în- 

treagă, înlocuind aceste cuvinte cu pensiunea, întreagă. (Cas., 3. III, 1912). 

Lacuna, aceasta, relevată de Casaţie, a fost umplută prin legea 

din Iunie 1921, care introduce în vechiul art. 19 L. S. din 1920 mo- 

dificarea, necesară. Şi astfel, în art. 5, al. 2 al Legii Sanitare din 

1926, dreptul văduvei şi al orfanilor minori ai medicului sanitar - 

mort sau rămas infirm din cauza şi în timpul serviciului e preci- 

zat precum urmează: 

Soţia şi copiii funcţionarului (medic, agent sanitar, moaşă, ete.) mort 

sau rămas infirm, din cauza unei boale infecțioase sau a unu! accident, 

contractate de funcţionar în timpul şi din cauza serviciului, au dreptul la 

leafa întreagă pe care o primea în momentul morții, ori care ar fi fost nu- 

mărul anilor serviţi de el. Dreptul la această pensiune se stinge, conform 

dispoziţinnilor legii generale de pensiune, prin moarte sau trecerea în a 

doua, căsătorie pentru femee, majorat sau căsătorie pentru copil. 

O altă jurisprudenţă a Casaţiei noastre statucază principiul că 

spre a se putea bucura de o pensiune egală cu salariul întreg, me- 

dicul sanitar trebue să facă dovada caracterului -de permanenţă a 

incapacității sale de lucru: 

In contra hotărârii Curţii de Apel din Bucureşti, S. II (1898) Mi- 

nisterul de Finanţe a făcut recurs, pe motiv că doctorul Sandovici, căruia îi 

se putea servi pensiune în condiţiunile acestui articol, este ca încapaci- : 

tate de lucru permanentă, „a, continuat încă trei ani să servească după 

pretinsa, infecţiune dela maladia contractată în timpul serviciului“. Iar 

Curtea, de Casaţie a casat această deciziune pe următoarele considerente: 

„Considerând că după legea sanitară au dreptul la pensiune leafa 

întreagă ce au avut persoanele anume arătate, cari, în timp de epidemie 

şi în exerciţiul funcţiunii lor, vor fi contractat, infectându-se dela bolnavi, 

boale din cari a rezultat pentru ei incapacitatea permanentă de serviciu 

sau moarte; că rezultă de 'aci, că unul din elementele esenţiale pentru: a 

se putea şervi pensiune în condiţiunile acestui articol, este ca încapaci- 

tatea de serviciu provenită din boală să fie permanentă; că instanţa de . 

fond, având a acorda pensiune în condiţiunile art. 117, are a constata, toate
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elementele acestui articol şi dar şi permanenţa incapacității; că în specie, 
Curtea, de Apel constată celelalte trei elemente ale art. 177, şi anume că 

" Dr. Sandovici a contractat o boală în timp de epidemie şi nu cu ocaziunea 
serviciului, fără a constata că incapacitatea este permanentă; 

„Considerânăd că permanenţa, incapacității are a fi constatată sau cu 
expresia, aceia, sau şi prin alte expresiuni cari relevează, acelaș lucru; că, 
întrucât Curtea w'a constatat, deciziunea are a se casa, pentruca instanța 
de trimitere să constate existența acestui element, cerută de art. 177 din 
legea sanitară“. (Cas., S. II, 16 Iunie 1898). 

&) Cursuri de perfecționare. — Pentru medicii în funcțiuni pu- 
blice, sunt organizate cursuri anuale de perfecţionare, de o 
durată de 4 luni şi obligatorii pentru medicii de cireumseripţiuni 
rurale şi medicii de spitale, în proporţia, de o cincime din numărul 
lor, din fiecare judeţ. Pentru celelalte categorii de medici frecven- 
tarea, acestor cursuri e facultativă, dar cu aprobarea prealabilă 
a Direcţiunii Generale a Serviciului Sanitar. Pe baza, notelor de 
inspecţiune, Consiliul Sanitar Superior poate decide trimiterea, for- 
ţată la cursurile de perfecţionare. După a treia trimitere forţată 
medicul făsit insuficient pregătit poate fi eliminat din serviciu. 
În timpul cursului, medicul își păstrează dreptul la gradaţiune, 
leafă şi diurnă. (Art, 35 L. 8.). 

1) dedicii auzihari. — Pentru combaterea, epidemiilor, înlocui- 
rea medicilor chemaţi la cursurile de perfecţionare şi a, celor aflaţi 
în concediu de boală, funcţionează un corp de medici auxiliari (art. 
36 IL. 8.). Orice medie, care doreşte să îmbrăţişeze cariera de me- 

die sanitar, trebue să facă parte din acest corp, timp de un an. Me- 
dicul auxiliar, care refuză să îndeplinească serviciul ce i se ho- 
tărăşte de Direcţiunea, Generală a Serviciului Sanitar, e şters depe 
tabloul auxiliarilor şi pierde dreptul de a se'înserie din nou. 

n) Organele administrative, cânsultative, de control şi discipli- 
nare ale Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar sunt: Consi- 
liul Sanitar Superior (în compoziţia şi cu atribuţiunile determinate - 

„de art. 10—I1 L. 8.), Comisiunea medico-legală : (art..12), Comi- 
siunea Administrativă (art. 13—14), Comisiunea de disciplină 
(art. 15), Comisiunea de igienă şi salubritate şi igiena industrială, 
(art. 16), Comisiunile de igienă şi salubritate judeţene (art. 17), 
Comisiunea, chimico-farmaceutică (art. 13) şi inspectorii generali 
şi technici cari se recrutează dintre medicii definitivi, cu o vechime 

" în serviciul sanitar de cel puţin 10 ani (art. 8 L. 8.). 

Penalităţi. — Abaterile dela lege şi. regulamente, constatate în 
sarcina medicilor funcţionari, se judecă de Comisiunea Admini- 
strativă şi de disciplină, cu aplicar ea, următoarei gradaţiuni în pe- 
depse, după gravitatea greșelii ori a infracţiunii: 1. admonestarea; 
2. amenda cu pierderea, lefii dela 1—30 zile; 3. suspendarea pe 
1—3 luni; 4. permutarea; 5. permutarea combinată cu suspenda-
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rea pe 1—3 luni; 6. excluderea temporară din serviciu pe trei luni 

până la un an; 7. excluderea, pentru totdeauna din serviciu (Art. + 

fost 18 în L. S. din 1910). 

Voiu da câteva exemple de cazuri în cari responsabilitatea a- 

ceasta a medicului. slujbaş publie a fost angajată şi cercetată de 

tribunalul special instituit prin legea sanitară. 

I. Izolarea de cazuri suspecte şi desinfectarea (prescripţiunile art. 39 

şi 40 L. S. din 1926 — 18 şi 49 L. S. din 1910). 

1. „Considerând că d-rul X. (medic de spital şi de circumscripție), 

având cunoştinţă, după cum am arătat, de cazurile suspecte (de holeră 

cu diaree şi vărsături — N. A.) din comuna . ... . petrecute în inter- 

valul dela .... până la... . nu le-a făcut cunoscut autorității supe- 

rioare, şi pe lângă aceasta a luat măsuri de izolare şi desinfectare pentru 

cei bolnavi şi nici de autopsia celor morți şi de pază la înmormântarea lor; 

| „Considerând că, chiar dacă cazurile suspecte n'ar fi fost de holeră 

asiatică — cum s'a constatat ulterior — încă “ina, lui este destul de gravă, 

de oarece potrivit art. 48 din Legea Sanitară (art. 39 L. S. 1926, —N. A.) 

era obligat să declare şi cazurile de infecție alimentară, cum pretinde că 

este, şi chiar diagnosticul îndoios, şi aceasta cu. atât mai mult; cu cât era 

într'o epocă de epidemie în ţară; i 

„Considerând că este loc a se face în privința lui aplicarea art. 18 

din Legea, Sanitară (art. + L. Ş. 1926 — N. A.) care prevede pedeapsa 

suspendării pe timp de una până la trei luni; 

„Condamnă pe d. Dr. N. la suspendarea pe lermen de două luni de 

zile, din postul de medic al spitalului, .. .. și circumscripţiei . . . - 

din judeţul . . . . (Tribunalul Disciplinar, 1 Dee. 1912). 

3, cuupAvând în vedere însă, că în ce priveşte cea de a treia imputare, 

cu privire la izolarea cazului de scarlatină. al copilei . . - =» faptul este 

pe deplin dovedit de oarece deşi numitul i-a impus tatălui bolnavei de 

scarlatină a, o izola, nu s'a conformat însă preseripțiunilor legii de a-i 7e- 

comanda regulile de păstrat şi nici nu « controlat prin vizite neaşteptate, 

dacă izolarea sa făcut la timp; s . 

„Considerând că această învinuire fiind stabilită şi constituind o 

călcare a Legii Sanitare, art, 32 şi 34 combinate cu art. 49 (art. 24 şi 26 

combinate cu art. 40 L. S. din 1926 — N. AJ), este loc a se aplica nu- 

mitului pedeapsa prevăzută de art: 18 al. d din Legea Sanitară (art. + 

al. d. L. 8. 1926 —N.A.). , . 

„Aplică d-rului X...- medie. de circumseripție urbană în 0: 

raşul . . . -, pedeapsa prevăzută de art. 18 al. d din Legea Sanitară și 

art. 28 din Regulament şi anume permutarea. (Trib. Disc. Dee. 1914). 

3, „In ce priveşte ultima, învinuire, că a internat persoane sănătoase * 

cu bolnave (de holeră); 
„Având în vedere că învinuitul, prin raportul său citat, susține că a 

internat pe cei 13 bolnavi în pavilion, pentrucă Inspdctorul Sanitar îi or- 

donase în ziua, de. . . . astfel: „pe care-l vezi cu diaree şi vărsături, bagă-l 

la holeră“ și pentrucă acei bolnavi ar ti avut acele simptome; 

„Având în vedere că pefiind contestat de învinuit, că avea cunoștință, 

cum că unii din cei internaţi de mai înainte aveau holeră; că, veneau din 

locuinţe unde alții muriseră de holeră și că au prezentat simptomele cli- 

nice de holeră;. 

„Având în vedere că aceste persoane trebuiau considerate ca a-
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tinse de holeră și fără a, se cunoaşte rezultatul examenului bacteriologic 
al fecalelor; Na , 

„Având în vedere că s'a dovedit din contră din condica, spitalului, că 
„mai mulți din cei 13 au fost primiţi în spital ca sănătoşi, cari au avut 
numai contact cu holericii; 

„Considerând că învinuitul, neconformându-se acestor “regule şi 
urmând îmboinăvirea a 3 din cei contacţi, fapta sa constitue o călcare. a, 
dispoziţiunilor legii și regulamentelor în materie de izolare, care ur- 
mează a fi reţinută. ca dovedită și pentru.care urmează a i se aplica o 
pedeapsă disciplinară, potrivit art. 18 din Legea Sanitară (art. 4 L. S. 
1926, —N.A.). | 

_vAvând în vedere că numitul, în îndeplinirea însăreinărilor. sale ca, 
medic în trecut, a mai săvârşit alte nereguli, pentru cari i s'a aplicat 
diferite pedepse; | 

„Că în actuala sa reşedinţă și-a, pierdut consideraţia superiorilor să: 
precum şi autoritatea faţă de administraţia locală: 

“„Aplică învinuitului pedeapsa permutării la an at spital. (Tribunalul 
Disc. Dee. 1914). | 

4. Considerând că se constată că, ivindu-se dalac (pustula maligna) 
la locuitorul .... din comuna ... . și doctorul X., văzând că nu 
mai este loc acolo, îl înaintează la spitalul... . . în ziua de.... 1915; 
că doctorul Y., medicul acelui spital, în loc să-l oprească şi să-l izoleze | 
îi face injeoţie cu ser ca pentru dalac, îl lasă liber, înscriind în registrul. 
de consultaţii ezlerne cu diagnosticul „ulcer“ fără altă indicație şi fără 
să semneze vreun tratameul; că atunei, în urma, întervenirii şi insistenţii 
medicului-primar al judeţului, învinuitul se hotăreşte să revină asupra 
periculoasei sale-procedări, să primească pe bolnav în spital; 

Pentru aceste motive, doctorul e pedepsit cu permutarea. (Trib. Disc. 
Decembrie 1915). 

TI. Plată pentru desinfectare (în contra dispoziţiunii art. 41 L. S. 
1926 — art. 50 L. S. 1910): 

Medicul sanitar X. e dat în judecata Tribunalului Disciplinar pentru 
faptul, mărturisit de cl, de „a fi cerut și chiar reclamat în justiţie dela 
locuitorul . . . . suma de 300 lei ca despăgubire pentru stricăciunea, hai- 
nelor, cu ocazia, desinfectării morii şi atelierelor locuitorului“. E1 a, fost 
totuș achitat, Comisiunea Administrativă şi de Disciplină ţinând seamă de 
buna şa credinţă: - 

„Având în vedere că deşi se constată acest fapt în mod neîndoios în 
sarcina lui, el nu poate îi privit ca o invinuire de natură a atrage o pe- 
deapsă disciplinară, întrucât trebue a se ține seamă de o serie de elemente 
cari îi formau credința că avea dreptul să reclame o despăgubire, aşa: 
i. faptul că locuitorul. . . avea un medic particular la moara şi atelierele 
sale, căruia incumba, sarcina, desinfectării şi scutea, pe acesta, de a se adresa. 
lui; 2. împrejurarea, că în chiar legea sanitară art. 50 alin. ulţim., se spune 
că oamenilor cu dare de mână li se poate impune o taxă; că învi- 
nuitul credea în realitate în acest drept, se vede şi din aceea că. nu 
sa mulţumit să reclame prin telegramă cei 300 lei, ci s'a adresat şi jusliţiei, 
hieru ce de sigur nu a» fi făcut, dacă bănuia măcar că pretențiunile sale 
ar fi fost lipsite de orice fundament; | 

«Că faţă dar de cele expuse, Comisiunea, nu poate reţine acest cap de. 
învinuire“, o 

«+ „Pentru aceste motive,
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„ „Apără pe d-rul X. de învinuirile ce i se aduc“ (Trib. Disciplinar 

Decembrie 1914). 

III. Conirolub şi denaturarea sau distrugerea alimentelor 'stricale 

(art. 61 şi 62 L. S. 1926 — foste art. 63 şi 64 L. S. 1910): 

„Având în vedere că D-rul Î. a denaturat carnea, dela o vacă tăiată, 

fără îndeplinirea, formelor legale şi că a trimis pe agentul sanitar să ri- 

dice dela comerciant probe de băuturi pentru analiză, că astfel a călcat 

dispoziţiunile art. 63 şi 64 din L. &;; 

„Considerând că, după art. 63 din Legea Sanitară, denaturarea sau di- 

strugerea, alimentelor stricate se face îndată, dacă, stricăciunea se recu- 

noaşte de proprietar sub propria sa semnătură, în orice alt caz după ce 

hotărăște judecătorul de ocol, până când' alimentele stricate vor fi sigi- 

late şi lăsate sub îngrijirea proprietarului; 

„Că învinuitul, în Joc să îndeplinească vreuna din aceste formalităţi, 

dispune îngroparea unei vaci tăiate a preotului ... din... sub 

pretext că ar fi fost tuberculoasă; că la 10 zile după tăierea, vacii venind 

rezultatul analizei negativ, invinuitul pune de desgroapă carnea şi, deşi 

intrase în putrefacție, o trimite la, primărie ca, să fie încredinţată proprie- 

tarului pentru a o întrebuința, lucru ce se constată şi din cartea de ju- 

- decată a judecătoriei, prin care invinuitul a fost condamnat la daune către 

proprietar; că astfel, prin procedarea lui ilegală, învinuitul a, arătat multă, 

nesocotință în îndeplinirea îndatoririlor impuse de Legea Sanitară; 

„Considerând că d-rul X. nu s'a conformat art. 64 din Legea Sanitară, 

de oarece, după cum rezultă din procesul-verbal de inspecţie, cu data, de. . . 

1915, el a pus pe agentul sanitar de a ridica singur probe de băuturi pentru 

analiză dela, diferiţi proprietari şi le-a, aplicat; sigilii, cum nu era, permis 

învinuitului să procedeze, ci trebuia ca însuşi să aducă la îndeplinire a- 

ceastă operaţiune; 
" „Pentru aceste motive, 

„Aplică învinuitului Dr. X., medicul spitalului . .. şi al circom- 

scripției . . . . judeţul . . . . pedeapsa, permutării“, (Trib. Disc. 1915). 

IV. Plată pentri înoculări cari trebuesc făcule gratuit: 

„Având în vedere că D-rului X.; medicul circumscripției . . . „i se 

impută că a luat din cancelaria circumscripției sale stampila pentru îno- 

cularea mobilizabililor şi a adus-o în cabinetul său particular de consul. 

lațiuni, unde a aplicat-o singur pe libretele militare ale clienţilor săi, şi 

că a ordonat în scris agentului său sanitar, la, vre-o 3 luni dela pretinsele 

inoculări, să aplice pe libretul lui Y., deodată toate stampilele; 

„Având în vedere că, din ordinele Direcţiunii Generale a Serviciului 

Sanitar, rezultă că inoculările trebuiau să fie făcute chiar la biuroul servi- 

ciului public al medicului, aplicându-se stampilă pe libretul militar al fie- 

cărui mobilizabil, după fiecare inoculare, constatând cu modul acesta îno- 

culările efectuate; 
“ame Că astfel fiind rămâne bine stabilit, că învinuitul a călcat ordinele 

şi dispoziţiunile regulamentare cu privire la inoculările mobilizabililor şi 

Sa făcut ca controlul relativ la această operaţiune să devină îndoelnic; 

„Având în vedere că se constată cu certitudine că invinuitul a făcut 

inoculări cu vacein la diferiți mobilizabili în biuroul său particular, că 

dela unul a primit onorariu, pe când făcea un oficiu public, că materialul 

„pentru înoculări i s'a procurat de Stat, numai pentrucă era însărcinat cu 

operaţiuni de înoculări la mobilizabili: că dar învinuitul, primind mate- 

rialul de inoculat în această calitate și într'un scop determinat, nu pitea
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să-l întrebuințeze decât în mod gratuit şi numai în.serviciul său public; 
că el, procedând astfel, s'a făcut vinovat de abuz în interes personal; 

„Aplică învinuitului Dr, X. pedeapsa suspendării pe o lună de zile“. (Trib. Disc. Dec, 1915). - 

V. Nesupunerea la ordine şi rea purtare în îndeplinirea îndatoririlor: 
1. „Având în vedere că învinuitul Dr, X., fără a fi reținut de ser- 

viciul său din port, a refuzat să execute ordinele Direcţiunii Generale a 
Serviciului Sanitar şi să se ducă să ia măsuri de combaterea epidemiilor 
declarate la circumscripţia sanitară . . . .„ unde fusese detașat provizoriu, 
pentru a, ţine locul titularului plecat în concentrare, iar pe deasupra a avut o atitudine necuviincioasă faţă de şefii săi ierarchici; 

„Comisiunea, ţinând seama că învinuitul nu a mai avut alte pe- 
depse, găseşte că este loc să se facă în contra, lui aplicaţiunea, art. 18 din 
Legea Sanitară (Art. 4 L. S. 1996 —N. A.) şi să-i aplice pedeapsa, sus- pendării pe o lună de zile“, (Trib. Disc. Dec. 1915). 

2. Având în vedere că, prin ordinul circular Nr, 1341/1914, sa pus 
în vedere în mod formal şi învinuitului, care şedea, la... . -, să se mute 
la reşedinţa cîrcumscripției, arătându-i că va fi aspru pedepsit, dacă nu se 
va „conforma; . 

„Având în vedere că numitul medic, neconformându-se, a, fost pe- 
depsit de direcţiune cu amenda lefii pe o lună; Ra 

„Având în vedere că ulterior acestei pedepse, prin ordinul Nr. 27.437 
i s'a pus din nou în vedere, prin medicul primar al judeţului, să se mute 
la reședință şi tot nu s'a, conformat; , " 

„Considerând că, deşi a, pretins că a, voit să se mute, însă întrucât nu 
sa mutat în realitate — ceiace îi era; posibil să facă — faptul constitue | 

„0 nouă înfrângere a ordinului. categorie al Dirccţiunii, înfrângere pre- 
văzută de art. 18 din Legea Sanitară (art. 4 L. S. 1926. —N. A.). 

| „Ținând socoteală de toate împrejurările cauzei şi de declaraţiunea 
învinuitului, că se va muta, de fapt la, reşedinţă, pedeapsa urmează a, fi sus-. 
pendarea, pe o lună, pedeapsă care vine imediat după aceea a amendării, pe 
care a avut-o deja pentru un asemenea fapt. (Trib. Dise. Dec. 1914). 

3. Având în vedere că învinuirea ce se aduce D-rului X., medicul o-: 
raşului ... . ., este că, la, toate ordinele Direcţiunii de a sta la reședința, 
postului său din . ..., continuă a avea locuință şi la . . . . unde face 
clientelă. o ! 

„Considerând că, fiind stabilit că nu locueşte numai la. . . +, unde 
este titular, ci şi în orașul . .. ., ceeace este în detrimentul serviciului 

“cu care este însărcinat şi plătit, şi că, în orice caz nu respectă ordinile re- 
petate ale Direcţiunii date în acest scop, el s'a, făcut prin aceasta vinovat de 
nesupunere ]a, ordinele superiorilor, vină prevăzută de art. 18 Legea Sa- 
nitară (art, 4 L. 8.1926 —N. A); 

„Considerând că numitul a mai avut şi alte două pedepse, cum con- 
stată cazierul, Comisiunea găseşte că este loc a i se aplica pedeapsa sus- 
pendării pe o lunăde zile. (Trib. Disc. Dee. 1915). 

VI. Certificat de complezență: . , 
___ mAvând în vedere că se constată din actele aflate la dosar, că învi- . 

nuitul, în calitate de medie de circumscripție, a liberat gratuit cer- 
- tificate medicale locuitorilor . . . ., sergenţi de oraş, certificate prin cari 

arată, că numiții suferă de reumatism, boală care-i pune în imposibilitate
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de 'a mai funcţionă ca sergenţi polițienești, — atestaţiune.. dovedită 
mincinoasă, - _ : 

" „Considerând că învinuirea trebue reţinută, cu singura atenuare 
pentru învinuit, că nu a existat interes, ci a cedat desigur insistențelor 
acelora, fără a face un examen mai amănunţit al simptomelor obiective; 

_ „Aplică învinuitului pedeapsa suspendării pe timp de o lună. (Trib. 
Disc. Dec. 1914). 

VII. Controlul sanitar al prostituţiei: 
„Având în vedere că, din actele aflate în dosar şi în special în con- 

dicuța prostituatei . . .., se. constată, că numita a fost eliberată din 
spital de către 'D-rul X., cu menţiunea de sănătoasă; că după trei zile, a 
fost examinată, de învinuit care a trecut în condicuța, ei aceiași menţiune 
de sănătoasă; că tot în acea zi se vede din nou înternată în spital ca bot- 
navă, şi întrebat doetorul asupra acestor împrejurări, prin raportul său 

ataşat la dosar, arată că, la eliberarea acelei prostituate din spital de 
către el, ea nu era sănătoasă, ci numai ameliorată; 

„Considerând că din constatările acestea rezultă în mod evident o ne- 

glijenţă din partea. învinuitului în îndeplinirea, îndatoririlor sale şi anume 

neglijenţă, că nu a examinat pe acea prostituată, pentrucă dacă ar fi exa- 

minat-o, dat fiind cunoştinţele și studiile sale medicale, nu ar fi putut să 
nu constate boala care există în realitate; U , 

„Aplică învinuitului pedeapsa suspendării pe timp de una lună. (Trib. 

Disciplinar 191). 

12. Internii, agenţii sanitari şi infirmierii 

Auxiliari imediaţi ai medicului sunt: 
Internii din spitale şi alte instituţiuni pendinte de Ministerul 

Sănătăţii, eari se recrutează pe cale de concurs pentru un stagiu 

de 4 ani (At. 114 L. 8.). 
Agenţii sanitari, înfirmierii şi îmfirmierele, formaţi în şcolile 

speciale cu cursuri de un an şi ale căror diplome conferă dreptul 

de a ocupa, un post de agent sanitar. „Oricine ar încerca, pe baza a- 
„cestei diplome, să facă pe propria-i socoteală meșteșugul de a vin- 

deea boale, se face vinovat de practica ilicită a medicinei şi 'se va 
"pedepsi conform acestei legi“. (Art. 34 L. S.). 

" Regulamentul pentru obţinerea titlului de subchirurg preserie 
că „subchirurgii afectaţi de boli mintale, de epilepsie sau de viţiul 
beţiei, bine constatate, se revoacă din funcţiune sau li se retrage 
permisiunea de a exereita mica chirurgie până la îndreptarea lor“. 

13. Moaşele 

| „Oricine va voi să exercite moșitul în ţară, va înștiința despre a- 
ceasta pe consiliul de igienă publică al circumseripțiunii în care și-a ales - 
domicilul, căruia îi va presenta şi titlurile constatatoare ale dreptului de 
liberă practică“, (Art. 89 I. S.).
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Dreptul de practică a moşitului e conferit de Şcoalele de 
moaşe ale Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti şi Sf. Spiridon 
din Iaşi, în cari nu se primese decât eleve cu cel puţin două clase 
secundare şi cari, după doi ani de studii, eliberează diplome, în nu- 
mele Ministerului Sănătăţii. 

Pe lângă aceste şcoli poate funcţiona câte-o secţiune specială, 
cu condițiuni de admisibilitate mai uşoare, pentru eleve recrutaie” 
numai dintre sătence şi destinate a deveni moașe rurale, ale căror 
studii de pregătire sunt tot de doi ani. —: Asemenea, şcoli se pot 
înfiinţa şi în alte oraşe afară de Bucureşti şi Iaşi. 

Diplomele conferind dreptul de practică a moşitului se elibe- 
rează numai în urma prestărei jurământului prescris de regula- 
mentul de funcţionare a şcolilor prin care, între altele, se leagă: 
1. „Nu voiu orândui nimie, nici nu voiu face singură veri o doc- 
torie pe dinăuntru fără povaţa şi primirea veri unui doctor cu 
dreptul de liberă practică în România“; 2. „Nu mă voiu îndupleca 
la stricarea sau lepădarea veri unui copil, la ascunderea sau schim-. 
barea, lui, sau altă osânditoare urmare de asemenea natură“. 3. „La 
toate neobicinuitele şi primejdioasele întâmplări ce voiu vedea asu- 
pra sareinei, asupra naşterii sau asupra lehuziei, voiu chema din 

„ Vreme, spre ajutor, veri un mamoş sau doctori; 4, „Pe cei de a- 
proape de moarte copii de mume creştine, cari după naştere pot să 
moară până la. venirea, preotului, îi voiu boteza“; 5. Nu voiu des- 
coperi nimănui nici un secret, nici nu voiu da pe faţă misterele în- 
săreinatelor, iar întâmplările criminale le voiu arăta îndată auto- 
rităților competinte şi voiu descoperi toate cu scrupulozitate“, —- 
Moaşele de rit strein prestează jurământul în acelaş-sens, faţă de 
confesorii Bisericii lor respective, dar și cu asistenţa confesorului 
creştin ortodox al şeoalei. | o 

1). Moaşa nu are dreptul de a face act de exercițiu al me- 
- dicimei: 

Ari. 59 (aliniatul ultim) L. S.: „Moașele sunt chemate numai la, fa- „ceri și a îngriji de lehuză. Le este oprit însă a face pe vindecătoarele de boale. Pot; face vaceinaţiuni, pansamente, masagii şi da îngrijiri gineco- logice, din ordinul medicilor, sub controlul şi răspunderea, acestora“, 

Moaşele nu pot face uz de forceps sau alte instrumente, fără 
ajutorul medicului. Dimitrie Alexandresco, în comentariile sale. 
se pronunţă pentru responsabilitatea moaşei care, contravenind la 
dispoziţiunile Legii Sanitare (câmpul ei fiind mărginit la dirijarea 
facerilor și la săvârşirea unor manipulaţiuni de mică chirurgie, 
după preseripţia medicală), practică o 'operaţie sau. caută o boală tără ajutorul medicului, «Jurisprudenţa franceză însă admite scuza 
torţei-majore. In adevăr, o decizie a Curţei de Casaţie din Paris 
proclamă că „responsabilitatea moaşei încetează în caz de forţă
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majoră, adică atunci când orice întârziere ar fi pus viaţa mamei. 
în primejdie din cauză că copilul era mort și în stare de. descom- 

punere“. 
Atunci însă când această scuză nu poate îi invocată, moaşa: 

răspunde de urmările intervenţiei sale neautorizate: 

. Art, 4 din legea din 30 Noembrie 1892 a, limitat drepturile, moașelor 
la faceri cari nu prezintă complicaţiuni deosebite şi nu necesită nici in- 
strumente nici medicamente, În caz de facere laborioasă, adică gravă, pe- 

__ riculoasă, moașa, care n'a chemat pe un doctor în medicină, comite delictul 
de exerciţiu ilegal al medicinei. (Trnib. Montdidier, 1907), 

2). Jloaşa este responsabilă de transmiterea bolilor conta- 
gioase la femeile pe cari le îngrijește. — In 1874, Tribunalul din 
Brive (Franţa) a condamnat la 2 ani închisoare şi 50 franci amendă, 
pe o moaşă care a contaminat o sută de victime. 

3). AJloaşa e pasibilă de pedepsele edictate de art. 248 şi 249 
C. P. (omucidere, răniri şi loviri fără voie) ori de câte ori se face 
dovada, că există, o relaţiune directă dela cauză la efect între ne- 
alijenţele sau greşelile profesionale imputate moaşei şi decesul sau 
îmbolnăvirea clientei sale. 

4). Moaşa e răspunzătoare şi de gr eşclile personalului care, în 
casa de moşii şi sub supravegher ea ei, îngrijeşte: de femeile însăr- 
cinate, lăuzele şi pruncii. 

(Tribunalul Senei, în 1898, declari civilmente responsabilă pe 
moașa Deslandes, pentru moartea a trei sugaci din casa ei de moșit, 
victimele nesocotinţei femeei însărcinate cu îngrijirea, lor: din gre- 
şeală, în loc de floare de portocal, le-a pus în lapte morfină). 

5). Moașa, statuează o jurisprudenţă a Curţii de Casaţie din 
Franţa, nu răspunde de „refuzul de a asista pe o femeie la facere, 
chiar atunci când din această cauză femeea a murit“, pentrucă nu 
există articol în lege care să-i impună această asistenţă, imperativ 
dictată însă de porunca morală a celei mai elementare umanităţi. 

6). In ce priveşte dreptul moaşei la onorariu, Dimitrie Ale- 
xandresco, în interpretarea dată art. 1904 din Codul Civil, obser- 

„vă că preseripţiunea statornicită de acest articol (preseripţiunea 
de un an) fiind excepţională, ea nu poate fi aplicată moaşelor, ex- .- 

„cepţiile fiind de strictă interpretare. Codul civil francez fixează 
termenul de prescripţie, în ce priveşte onorariile moaşelor, la: 
doi ani. 

-7). Chestiunea de a şti dacă incapacitatea de a primi liberali- 
tăți, edictată de art. 810 C. C., se aplică sau nu şi la moaşe, este 
controversată. O decizie a Curţii de Casaţie, din 1876, se pronunţă 
pentru inaplicabilitatea acestei incapacităţi, pentru. următoarele 
două considerente: 1. Art. 810 nu pomeneşte de moaşe; 2. Facerea 
nu este o boală în înţelesul restricțiunilor prescrise de acest articol.



MASSEURII. — FARMACIȘTII” ” 139 

Se decide însă în genere, că incapacitatea, de a primi liberali- 
tăţi se aplică şi moașei, ori de câte ori ea caută pe lehuză, fără aju- 
torul medicului, exercitând astfel medicina în mod ilegal. 

«Dar în nici un caz această incapacitate nu se poate aplica in- 
firmierelor. | - 

14. Masseurii 

„Acei cari voese să practice masajul ca profesiune, irebue să capete 
autorizare dela Consiliul de igienă de care depinde localitatea unde vor 
să se stabilească, pe baza certificatului de destoinicie căpătat la o şcoală de 
masaj sau dela un medic cunoscut el însuș ca specialist în masagii. Cei 
nemulţumiţi de hotărârea Consiliului de igienă au dreptul a, apela la Mi- 
nisterul Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale“ (Art. 90 L. 8.). 

In spiritul unei jurisprudenţe franceze (o sentinţă a Tribuna- 
lului Versailles, confirmată de Curtea de Apel din Paris, 1900), 
„practica masagiului devine delictuoasă (exerciţiu ilegal al medi- 

„cinei) ori de câte ori ca se aplică la afecţiuni chirurgicale“, | 
Şi considerentele sunt de. reţinut, pentrucă ele se sprijină şi 

pe definiţia tratamentului medical şi pe caracterizarea, faptului de- 
lietuos. Intâiu, „înţelesul cuvântului tratament e general şi se aplică 
la orice act făcut sau sfat dat cu intenţiunea de a vindeca ori atenua 
o stare de indispoziţie sau de boală, — iar acest sens nu poate fi 
luat în mod arbitrar mărginit la preseripţia de medicamente sau 
la practicarea operaţiunilor chirurgicale propriu-zise“. A] doilea, 
„îngrijirile date pentru o fractură a piciorului şi luxaţia umărului 
constitue acte caracterizate de exerciţiul ilegal al medicinei“ şi deci 
masseurul a, comis delictul unui asemenea exerciţiu şi în consecință 
bine a făcut tribunalul condamnându-l. i 

Tribunalul Senei condamnă la 300 franci amendă pe masseu- 
rul care „s'a făcut vinovat de exerciţiul ilegal al medicinei prin fap-- 
tul că, fără o ordonanţă medicală, a practicat masagii pentru trata- 
rea unei coxalgii“, 

15. Farmaciştii o. 
1). Dreptul de exploatare a farmaciei e un monopol concesio- 

mal de Stat. Nici o instituţiune publică sau particulară, de sănă- 
„tate sau de asistenţă, socială, nu poate înfiinţa farmacii sub orice 
denumire, fără prealabila autorizare a Ministerului Sănătăţii şi 
Oerotirilor Sociale (Art. 127 L. 8.). Sa 

2). Nimeni nu poate exercita farmacia fără autorizația Mini- 
sterului Sănătăţii, pe baza titlurilor academice obţinute la Facul- 
tăţile din ţară. Posesorii de diplome streine tree în prealabil un 
examen, de liberă practică (art. 87 L. 3). Iar art. 115 al aceleiaşi 
legi precizează că profesiunea de farmacist se exercită numai de
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doctorii suu lhcenţiaţii în farmacie, cetățeni români şi cu drept de 

liberă practică a farmaciei în ţară: 

. Farmaciștii, cari dirijează o farmacie fără autorizaţia, Ministerului, - 
precum și farmaciștii diriginţi, cari admit în farmaciile lor farmacişti sau 
asistenţi fără titluri, se pedepsese numai la amendă, nu şi la închiderea 
farmaciei conform art. 119 al. 2 din legea sanitară. (Cas., S$. IL. 1901). 

3) Farmacistul trebue să-și aibă domiciliul real în localitatea 
unde are dreptul de.a-şi exercita profesiunea. 

4) Posesiunea titlului academic nu împlică şi dreptul la des- 
chiderea unei farmacii, restrieţiune consfinţită printr'o -Jurispru- 
denţă a Casaţiei noastre: 

Titlul academie de farmacist; recunoscut în țară dă dreptul numai de 
a exercita, farmacia în țară; el însă'nu conferă dreptul ta deschiderea unei 
farmacii, acest din urmă drept putându-se dobândi numai în virtutea unei 
concesiuni speciale a Ministerului, dată pe baza unui concurs. (Casaţia 
S. 11, Dec. 1914). 

5) In ce priveşte folosinţa titlului academic, ţin să observ că 

profesionistul, doctor în farmacie, nu are dreptul de a semna, „Doc- 
tor X., ci trebue negreşit să precizeze „doctor în farmacie“, pen- 

tiucă alminteri se face vinovat de uzurpare de titlu, delict asimi- 
lat cu acela al eserocheriei (art. 334 C. P.: „Cel ce va întrebuința 

sau nume sau calități mincinoase... se va pedepsi cu închisoarea 
dela 6 luni până la 2 ani, şi cu amendă dela 26 până la 1000 lei). 

Interesantă în această privinţă este consultaţia dată în 1909, 
de Profesorul Landouzy şi publicată în „La Presse Mâdicale“: 

Socot că dacă iscălitura D-rului X. pusă în josul unei hârtii cu pândul 
că semnătura, doctorală (lăsând să se subînțeleagă calitatea medicală) dă 
zisei hârtii valoarea unei consultații, a unei ordonanţe sau a unui cer- 
tificat faţă de persoana. căreia hârtia este remisă, faţă de o oficină care v 
primeşte, faţă de un terțiu căruia îi este comunicată, — socot, zic, că 
ne aflăm, dacă nu chiar în faţa unei înșelăciuni, în tot cazul în faţa unui 
prilej de înşelăciune. | 

În drept și după uz, atunci când cineva semnează numai: „doctor”, 
aceasta. însemnează, pentru oricine, „doctor în medicină“, iar nu doctor 
în drept, în științe, în litere, ete. Dovadă că, pentru toate doctoratele, cu 
excepţia celui al medicinei, se adaugă întotdeauna menţiunea felului. 

Cu atât mai puţin s'ar putea admite o derogare în favoarea farmaciei; 
a suprima „în farmacie“ ar fi să se dea loc la o sumedenie de suspi- 
ciuni şi inconveniente, pe când, adăugându-se „în farmacie“ se restabi- 
leşte o stare de fapt şi de drept. 

Chestiunea nu comportă o altă interpretare, pentrucă reticenţa sem- 
năturii în atare materie, pare a căuta mai de grabă să adăpostească anume 
interese ale semnatarului, decât să servească interesele clientului. 

De aceiaş părere e și Guienard, fostul director al Şcoalei de 
Farmacie din Paris, care a seris:
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In afară de gradele stabilite de Stat, Universitățile au instituit o 
diplomă de doctor în farmacie, care nu conferă însă, nici un drept la. exer- 
ciţiul profesional al medicinei“. i 

6) Art. 116—123 L.. S,, tratează despre: înființarea de farmacii 
noui, concursul pentru obţinerea concesiunii, clasificarea rămasi 
definitivă, caracterul personal al autorizaţiei de funcţionare şi con- 
dițiunile de transmisiune, şi însfârşit despre încetarea conce- 
siunilor. 

JMinisterul e liber să scoată anumite localități dela concursul 
anterior anunțat: 

Niei un text din lege nu ridică dreptul Ministerului de a, scoate din. coneurs unele oraşe ce fuseseră fixate pentru acordarea unor concesii de 
deschidere de -farmacii, fiind suficient ca Ministerul să aducă aceasta la cunoștința, tuturor, prin publicare la timp în „Monitorul Oficial“, adică mai înainte de ţinerea concursului, 

Prin această procedare, Ministerul nu calcă nici o dispoziţie a, legii şi nu violează nici un drept câştigat, întru cât candidații rămân liberi să se prezinte sau nu la. concurs, retrăgându-se dacă nu voese a obține vreuna, din localităţile rămase pentru concurs, fiind la timp înștiinţaţi despre aceasta; iar dacă s'au prezentat la concurs, înseamnă că, au acceptat să li se dea, în caz de reuşită concesiunea deschiderii unei farmacii la una din celelalte localităţi publicate. | 
Este neîntemeiat dar recursul făcut direct la Secţia III-a a Curţii de 

Casaţie de către un candidat reușit la, concurs, contra, deciziei Ministerului 
de a-i acorda, concesia deschiderii unei farmacii într'unul din orașele ce fuseseră scoase dela concurs, prin publicarea făcută anterior ţinerii con- 
cursului. (Cas., S. III], 1912). E A 

7) Deschiderea unei farmacii într'o stradă care nu e cuprinsă 
în circumscripția indicată de Direcţiunea Generală a Serviciului 
Sanitar, constitue o contravenție, a cărei sancțiune e amenda şi în- 
chiderea farmaciei: 

| | 
„Având în vedere că, prin sentința apelată, tribunalul a achitat pe 

inculpatul X., farmacist în Câmpu-Lung, de contravenția la art. 119 al. 6 și 7 din legea sanitară, cei se impută, și care constă; în aceea că a, deschis farmacia, pentru care obținuse concesia, în altă stradă decât aceea, pentru care i s'a dat autorizaţia, ieşind din circumscripţia ce-i fusese desipnată (Tribunalul a pronunțat achitarea invocând. faptul că avizul consiliului de higienă și salubritate publică din judeţul Muscel, favorabil schimbării de stradă făcută de concesionar, nu fusese apelat de nimeni în termenul prevăzut de legea sanitară. — N. A.); 
„Considerând că 'avizul din 26 Noembrie 1913 al consiliului de higienă și salubritate din judeţul Muscel, chiar neapelat în termenul de 

15 zile prevăzut de legea sanitară, nu dă nici un drept înculpatului, şi a- 
ceasta, pentru motivul că, printr'însul nu s'a luat de către consiliu vre-o 
dispoziţie relativă la vreun caz de igienă sau salubritate locală, ci prin 
el. se da numai o părere asupra unei întrebări puse de Direcţia Sanitară, 
părere însă pe care, după lege, Direcţia Sanitară nu este obligată nici
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s'0 ceară, nici s'o adopte sau so armeze, nici un text de lege neprevăzând 
aceasta; 

„Considerând că, în asemenea condițiuni, faptul. inculpatului de a 
deschide farmacia sa în strada, .. . . Nr... . „, ce este în afară de cir- 
cumscripțiunea, sa, constitue o contravenţie la, dispoziţiunile art. 112 al. 6 
şi 1 Legea, Sanitară, cari prevăd că o farmacie trebue aşezată î în asemenea 
mod, încât să satisfacă circumscripţia respectivă, deci în interiorul ei, 
circumscripţia neputând fi părăsită fără autorizaţia, Ministerului; 

In consecință, Curtea, cu acordarea, beneficiului circumstanţei ușură- 
toare (decurgând din avizul favorabil al consiliului de higienă al jude- 
ului Muscel), reformând în totul sentința de achitare apelată, condamnă 

"pe farmacistul contravenient la 20 lei amendă şi ordonă închiderea. far- 

maciei. (C. Apel București, S. III, 1915). 

8). Strămutarea unei farmacii dintrun local întraltul, tără 
autorizaţia, expresă a Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, 
constitue o călcare a legii şi un isvor de drept la daune-imterese 
pentru un alt farmacist, lezat în înteresele sale prin această stră- 
mutare. ('Trib. Ilfov): 

„Dispoziţiunea prevăzută, de art. 122 din legea sanitară, după cure 
o farmacie nu se poate muta dintr'un local într'altul în acelaş oraş, fără 
autorizarea, Ministerului, deşi face parte din capitolul relativ la „înfiin- 
țarea de farmacii noui şi încetarea, concesiunilor“i, ea are totuş efect re- 
troactăv şi se aplică şi farmaciilor deja, existente în momentul promulgării 
legii, de oarece această, dispoziţiune este de ordine publică, iar pe de altă 
parte art. 129 se referă, la exerciţiul unui drept. 

„Astfel fiind, sbrămutarea unei farmacii, fără autorizarea, prevăzută 
de art, 122 din legea, sanitară, este un fapt ilicit, care dă părţii vătămate 
dreptul de a, cere repararea, prejudiciului, întrucât nu a fost rezultatul unui 
caz fortuit sau de forţă-majoră,“ , 

„Considerând că mutarea farmaciei „H'“ a, defendorului, alături de a 
reclamantului, cauzează, acestuia, prejudiciu, căci stabilindu-se concurenţă, 
se micșorează profitul, câștigul ce ar fi realizat reclamantul, dacă ar fi 
fost singur în circumscripția sa... 

Pentru aceste motive, admite acţiunea şi condamnă pe pârât la „mu- 
tarea, farmaciei sale din Calea Griviței într'un termen determinat, după 
<e sentinţa va rămâne definitivă, iar în caz contrariu să plătească, o sumă 
pentru fiecare zi până la mutare și să plătească. daune-interese de 

" lei 18.000“. 

9) Nimeni nu poate fi în acelaş timp proprietar, diriginte sau 
-arendaș a două farmacii (art. 115 L. S. 1926): 

„Având în vedere că legea sanitară prin art. 193 (art. 115 L. 8. 
1926 — N. A.) aliniatul ultim, dispune că proprietarul, arendatorul sau ad- 
ministratorul unei farmacii nu poate deveni proprietar, arendator sau ad- 
ministrator şi al unei alte farmacii, afară de aceea la care el este pro- 
prietar, arendator sau administrator; 

„Considerând că din termenii întrebuinţați în acest articol, reiese 
clară voinţa, legiuitorului ca, acelaşi farmacist să nu se poată bucura de 
acest monopol pe care legea îl acordă decât numai la o singură farmacie
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(concessiune), indiferent de forma, sub care se foloseşte, proprietar, arendaș, 
administrator; că dar susținerea contravenientului că cuvintele proprietar, 
arendator, administrator, trebuese raportate la termenii imediat corespun- 
zători, adică un proprietar. nu poate deveni proprietarul altei farmacii, a- 
rendatorul nu poate lua altă farmacie în arendă, administratorul nu 
poate administra două farmacii, urmează să fie înlăturată, fiind cu totul 

" „contrarie şi redacţiunii clare şi precise a acestui articol şi spiritului în- 
tregei legi; , 

Că, somat prin organele legale să respecte dispoziţiunile legii, a cerut 
Direcţiunii. Sanitare să i se acorde o păsuire până la expirarea contractului, 
iar Direcţiunea i-a; acordat termen până la . . . . pentru a lichida una din - 
cele două farmacii și a respecta, dispoziţiunile legii, şi că, nici după expi- 
rarea, acestui termen, contravenientul nu s'a conformat legii, continuând 
starea de fapt anterioară; 

Că aşa, fiind faptele, urmează să fie înlăturată ca neîntemeiată sus- 
ţinerea sa, că de oarece contractele de arendare au fost făcute cu aprobarea 
Direcţiunii Sanitare, nu s'a făcut culpabil de nici o contravențiune, a- 
ceastă afirmaţiune fiind inexactă în fapt, și de altfel Direcţiunea Sanitară 
neavând nici o cădere în a încuviința călcarea dispoziţiunilor formate 
de legi, cazul de forță-majoră putând fi apreciat numai de Consiliul Sa- 
nitar Superior şi Comisiunea Farmareutică, potrivit art. 193 primul aliniat, 

„-ceea, ce în speţă nu există; . 
Pentru aceste motive, condamnă pe contravenientul . . . . farmacist 

din .... să plătească una sută lei amendă, în folosul Casei Sănătăţii 
Publice, cu aplicaţia art. 28 C. penal (eventuala transformare a amenzii în . 
închisoare — N. A.). | | 

„Dispune închiderea farmaciei din . ,. . ce contravenientul ține în 
arendă, după ce sentinţa va rămâne definitivă. (Tribunalul Teleorman, 
8 Decembrie 1915). | 

10) Parmaciştii dela spitalele şi depozitele de medicamente de- 
pendinte de Ministerul Sănătăţii se recrutează pe cale de concurs, 
iar numirea făcută în baza acestuia e definitivă (Art. 114 L. Ş.). 

11) Eventualele pedepse disciplinare se aplică pe baza unei 
hotărâri a Comisiunii Administrative şi de Disciplină: | 

Pedeapsa, destituirii farmaeiștilor. de orice grad, cari depind de Di- 
recţiunea, Generală a, Serviciului Sanitar, nu se poate aplica de Ministerul 
de Interne (azi: Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale — N. A.), decât 
pe baza hotărârii unui consiliu de disciplină instituit; în conformitate en 
art. 1] al. 2 şi 4 din legea sanitară (art. 15 din Legea pentru organizarea 
Ministerului Sănătăţii și Oerotirilor Sociale din 1926). 

12) Farmaciştii militari se recrutează dintre absolvenţii Facul- 
tăţii de Farmacie, elevi ai Institutului Sanitar Militar „Medie Ge- 
neral de Divizie Carol Davila“. Elevii din anul I din studiul de 
practică în farmacie se pot retrage din Institut în primele trei luni, 
socotite dela data intrării lor, dacă se constată că nu pot suporta 
studiile. — Avansarea elevilor farmacişti militari se face în con- 
«diţiunile determinate pentru elevii mediciniști ai Institutului, 

13) Prepararea medicamentelor după prescripţiunile medicale
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şi vânzarea lor: nu se poate face decât de farmacişti și numai în 
oticinele autorizate sub numele de pfarmaeie' (Art. 115 L. 8.)..To- 
tuş, printr o derogare consfinţită prin art. 127 al. 56 L. S., în anu- 
mite împrejurări, “medicul şi veterinarul din comunele rurale unde 

nu se află farmacii, pot deţine şi libera medicamente. .. 

Se face însă vinovat de contravenţiune medicul care, fără a 
putea invoca, beneficiul excepţiei consacrate prin acest articol, 
vinde clienţilor săi produse farmaceutice. 

Din jurisprudenţa streină relev cazul doctorului francez Dan- 
los, condamnat de Curtea, de Apel din Caen (în 1909) la 23 franci 
amendă şi daune-interese către farmacistul lezat în interesele sale. 

Facultatea de medicină veterinară din Bucureşti are dreptul 
să dea, din depozitul său, în mod gratuit, medicamente pentru ani- 

malele oamenilor săraci cari se prezintă la consultaţia gratuită a 
Facultăţii. 

E vinovat însă de exerciţiul ilegal al farmaciei „acela care, 
fără a poseda diploma, vinde direct sau pune în vânzare produse 
farmaceutice“, (Trib. Senei, 1907). 

14) Repetarea ordonanţelor medicale, cari conţin substanţe ero- 
ice, nu se:poate face fără preseripţia expresă a medicului: 

Un farmacist din Bucureşti V. 1. a fost condamnat, în 1905, la 
1.000 lei amendă, vinovat de faptul că „timp de aproape un an a; eliberat 
unuia din clienții săi o soluţiune de morfină“. Cu drept cuvânt, Tribunalul 
Iltov, $. 1V ce. c. i-a făcut aplicaţiunea, art. 119 (art. 136 L. S. 1926) care 
pedepsește contravenţiunile la art. f şi 9 din Regulamentul pentru or- 
ganizarea interioară şi controlul farmaciilor, — și aceasta cu toate că 
farmacistul în chestiune a invocat, în descărcare, faptul că a eliberat 
morfina pe baza unei rețele medicale care purta indicaţiunea: „se va re- 
peta, la cerere“, — indicaţiune inoperantă: 

„Având în vedere că farmacistul V. ]. a eliberat d-lui St., pe care-l 
ştia, că este morfinoman, un medicament toxic (1 gram morfină), fără să 
prezinte ordonanța, medicală. Considerând că faptul săvârşit de numitul 
inculpat întruneşte elementele delictului prevăzut de art. 7 şi 9 din regu- 
lamentul farmaceutic şi pedepsit de art, 119 din legea sanitară, articole 
cari au următoarea cuprindere: 

„Art. 7. — Substanțele medicamentoase însemnate cu o cruce în taxă 
nu se vor putea, expedia, decât o singură dată, pe baza unei ordonanţe me- 
dicale din partea unui medie recunoscut de autorităţile sanitare din ţară. 
Repetiţiunile unor asemenea ordonanţe medicale se pot efectua numai după 
o nouă vizare din partea unui medic care întruneşte condiţiunile de mai sus. 

„Art. 9 consideră, între altele, drept contravenţiune, orice abateri 
dela. prescripțiunile reţetelor. 

„Iar art. 119 sună: „Călcarea legii și regulamentelor farmaceutice so 
va pedepsi cu o amendă de lei 100. până la 2000 lei şi cu închiderea 
farmaciei“. 

„Pentru aceste motive, condamnă pe V. I. să plătească 500 lei a- 
mendă în folosul Statului, cu aplicaţiunea, art. 28 C. P., în caz de însol- 
vabilitate“. (Trib. Ilfov, S. IV, c. c., 23 Febr. 1905). 

In urma apelului făcut de parchet, Curtea de Apel S, 1 Bucuresti (2
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Mai 1905) a mărit pedeapsa la: 1.000 lei amendă, Iar Curtea de Casaţie, S. II (2 Noembrie 1905) a respins recursul condamnatului. 

19) Este interzis farmaciştilor a da consultaţii publicului, liberând medicamente în urma, acestor consultaţii şi fără ordonanţă me- dicală. Me a 
16). Specialităţile farmaceutice (produse injectabile, anestezice, cardioterapice, hipnotice, stupefiante, seruri şi produse opotera- pice) a căror administrare necesită un tratament, o supraveghere, - Precum şi o technică judicioasă a medicamentului, 14 pot fi vân- dute decât în baza prescripțiunii medicale. Pe 
'Toate medicamentele, produsele galenice, cât şi cele chimice, ce se vor vinde, precum şi cele ce se vor întrebuința în farmacie la alcătuirea preseripţiilor medicale, vor trebui să îndeplinească con- dițiunile cerute de farmacopeea. română: 

Simpla împrejurare, că în materie de delict farmaceutic imputat unui farmacist, pentrucă sulfatul de chinină, ce posedă, nu era de calitatea prescrisă de farmacopeea, română, iar la, analiza făcută acestui medicament s'a întrebuințat un metod strein, iar nu procedeurile prevăzute de far- macopeea română, nu este de'natură a da loc 2a casarea hotărârii condam- natoare pronunţată contra sa, dacă dânsul nu aduce nici-o probă care să stabilească, că, rezultatul constatărilor s'a, obţinut numai -pentrucă, s'a, în- trebuințat acel metod, şi că dacă s'ar fi aplicat la, acea analiză proce- deurile prevăzute de farmacopeca română, ar fi dai un alt rezultat. (Cas,, S. II, 1893). 

„17. Responsabilitatea farmacistului. — In: afară de cea sancţio- nată de-lege, farmacistul, caşi. medicul, are înainte de toate o răs- pundere morală şi față de ştiinţa cu autoritatea, căreia, îşi exercită profesiunea, şi faţă de corporaţiunea, din care face parte şi al cărei prestigiu trebue ferit de orice ştirbire datorită vreunei abateri de - la poruncile moralei ori dela, prescripţiile deontologice. Socot in- teresant să reprodus textul jurământului pe care, în secolul XIII, 
“îl prestau farmaeiştii francezi, în momentul când căpătau autori- zaţia de a-şi exercita profesiunea: | 

Jur și mă leg în faţa lui Dumnezeu, autor și creator al tuturor lucru- rilor, unic în ceruri și deosebit în trei persoane veşnic sfinte, că voiu observa, poruncile următoare: | i Dea nu mă încumeta, vre-odată de a face ceva fără avizul medicilor. şi fără gând de a face bine, - 
- De a nu da niciodată şi nimănui de băut nici un fel de otravă şi de a nu sfătui niciodată, pe cineva de a da, otravă, fie chiar celor mai neîm- păcaţi duşmani ai săi. a | | De a nu încerca niciodată şi prin nici un 'mijloe de a face să iasă din pântecele mamei rodul ei (mijloace abortive — N. A.). 
De a fugi ca de ciumă de practica, scandaloasă, de care se slujeso - " empiricii şi alchimiștii, spre marea, ruşine a magistraţilor cari îi tolerează. De a, nu ţine în prăvălie mea, nici o droguă, vechie sau stricată, 

85008, — Dr. AM, Afinooici. Tratat de Medicină Legală. 10
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| In ce priveşte răspunderea, faţă de lege, voiu nota, că o sanc- 
țiune, vechie de trei sute de ani, se găsește în pravila lui Vasile 
Lupu: „Cela ce va vinde otravă omului necunoscut sau nebunului 
sau unei curve, să se certe, iară nu cu moartea“. 

După regimul azi în vigoare (art. 136 L. S. 1926), călearea legii 

sanitare şi a regulamentului farmaceutic se pedepsește între altele 
cu-amendă şi cu închiderea farmaciei, şi aceste pedepse sunt cumu- 
lative, adică se aplică amândouă deodată. Instanţa judiciară de 
apel nu are dreptul de a reţine numai amenda şi a renunţa la or- 
donarea închiderii farmaciei. (Cas. S. II, 1896). 

a) Farmacistul, pedepsit-cu închiderea oficinei, nu poate face 

recurs direct în Contencios: 

„Un recurs direct în Contencios al unui farmacist contra deciziei Di- 
recţiunii Generale a Serviciului Sanitar de a-i închide. farmacia; pentru 
contravenţie, nu este admisibil, singura, cale de atac fiind apelul la, tri- 
bunal“. (Cas., S. III, 2 Aprilie 1924). 

D) Farmacistul e răspunzător şi de modificarea prețurilor din 
tariful prescris, indiferent dacă e vorba de o majorare ori de o 
reducere (rabat): 

Regulamentul pus în aplicare la 1 Mai 1900, prin care farmaciştii sunt 
opriţi, în privința vânzării medicamentelor, de a mai face rabaturi sau 
reduceri din preţurile oficiale stabilite, fiind întemeiat pe art. 118 şi 119 
din legea, sanitară (art. 111 L. S. 1926. —N. A.), care dispune ca prețurile 
medicamentelor farmaceuţice au a se fixa numai prin un asemenea re- 
zulament, neconstituind numai niște simple măsuri administrative pentru 

„organizarea, interioară a farmaciilor, ci făcând parte din însăş legea sa- 
nitară, pe care regulamentul o interpretă şi complectează, are putere 
de lege. , 

Regulamentul, care opreşte reducerile asupra medicamentelor far- 
maceutice, interesând în gradul cel mai înalt ordinea puhlică şi bunele mo- 
ravuri, de oarece el a avut de scop să înlăture concurenţa neleală, ce se 
practica mai înainte pe o scară întinsă de unii farmacişti în dauna, sănătăţii 
publice, părţile nu pot prin convențiile lor deroga dela el, şi orice clauză - 
a contractului (e vorba de un contract do furnitură- de medicamente către 
Epitropia Sf. Spiridon din Iași. — N. A.) contrară preseripțiunilor sale, 
fie chiar anterior stabilită, devine nulă de drept, întrucât este ilicită şi 
contrarie bunelor moravuri. (Jud. Ocol Iași II, 1902). 

c) Pentru greşeli grave în exerciţiul profesiunii sale, cari aduc 
vătămarea sănătății ori moartea unei persoane, farmacistul e pa- : 
sibil de pedepsele edictate de art. 248 şi 249 C. P. Culpa farmacis- 
tului consistă, în cele mai multe cazuri, în a da din eroare o sub- 
stanţă în locul alteia, de exemplu o otravă în loc de medicament, 

ori dintro dozare greşită: 

1. In 1915, un farmacist din București e pus sub urmărire, pe baza 
art. 218 C. P., pentrucă „din neglijenţă, nedibăcie sau nebăgare de seamă 
a preparat rețeta d-rului J., cu data de... . sub Nr... „cu 13 —15
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miligrame atropină în loc de 1 miligram la 100 gr. apă şi că din acestea dându-se o linguriţă copilului "E, M. O., acesta a murit intoxicat. Far- macistul a scăpat de pedeapsa, preserisă pentru omucidere prin impru- denţă, numai graţie unei inadvertenţe a, judecătorului de instrucţie, care 
a nesocotit; utilitatea, autopsiei medico-legale şi astfel Camera de punere 
sub acuzare sa văzut nevoită să recunoască temeinicia, argumentului că. 
nu s'a făcut ştiințificeşte dovada, că dozarea eronată a, fost cauza, morții. 

2. Tribunalul corecţional din Nancy (Franţa) a condamnat pe un 
farmacist la 300 franci amendă şi 6.000 franci daune- interese către pă- 
Tinţii unei fetiţe moarte din cauza. unei greșite dozări a unei spălături 
prescrise de medicul curant, ' | 

Prin circumstanţele lui de fapt, cazul acesta, prezintă o deosebită” 
importanţă, de oarece farmacistul, invocând interpretarea, dată indica- 
țiunii depe ordonanța, medicului, susţinea că nu s'a făcut vinovat de o e- 
roare în dozare: 

a) Doctorul preserisese unei fetiţe de 9 ani trei spălături cu „sublime 
corrosif au cinq milliăme, 1 litre“. După prima spălătură, fetiţa a fost 
apucată de dureri grozave şi după patru zile a sucombat. | 

b) Ancheta a stabilit că moartea era, consecutivă tratamentului pres- 
cris: farmacistul eliberase an litru de apă conţinând 5 grame de sublimat. 

c) Farmacistul urmărit şi mai mulţi-confraţi ai acestuia, au susținut 
că, indicând „au cinq millieme, 1 litre“, doctorul comisese o eroare, această, 
formulă trebuind a fi astfel interpretată: „5 gramnies pour 1.000 grammeş 
d'eau'“. Medicii dimpotrivă, au explicat; că prescripția „au cing millisme** 
însemna pentru farmacist de a elibera un litru dintr'o soluţiune con- 
ținând „une partie de sublimă (soit 1 gramme) pour 5.000 parties d'ean 
(soit 5 litres)“. | . - 

Tribunalul a admis această teză și a, făcut pe farmacist civilmente 
răspunzător de eroarea, de dozare. ă 

| 3. Un alt caz, în care eroarea farmacistului a făcut două victime 
(una din ele însuș doctorul care preserisese medicamentul), s'a înregistrat - 
acum vre-o patruzeci de ani, la Nîmes (Franţa): 

- Doctorul Peladan, fratele celebrului Sar, prescrisese uneia, din clientele 
sale niște pilule. Dar ea, n'apucase să înghită numai una din ele, că se şi 
prăbuşi ca trăsnită, 

Părintele moartei alergă la, doctor şi, în cabinetul acestuia se încinge 
următorul dialog: 

— Mizerabile, mi-ai ucis fata! 
— Eu? ! 

„= Da, d-ta! Că doar d-ta i-ai prescris pilulele astea. Biata, mea, 
copilă a, luat numai una.... și asta a.trimis-o în mormânt, 

— Dar nu e cu putinţă... Dă-mi cutia cu pilulele... Nimic nai nevi- 
novat! Uite, dovada inocuităţii doctoriei mele ţi-o fac eu însu-mi: o să 
înghit tot conţinutul cutiei... 

Şi doctorul goleşte cutia în mână, înghite pilulele şi cade şi el ca 
trăsnit, | 

"Ancheta a dat deslegarea tragicei enigme: farmacistul greşise, pre- parând pilulele cu o altă substanță decât; cea indicată pe ordonanța 
medicului. 

d) Culpa aceasta, mai poate fi caracterizată, atunci când far- 
macistul eliberează un produs farmaceutic fără o ordonanță me-
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dicală şi întrebuinţarea medicamentului cauzează un prejudiciu. 
persoanei căreia i l-a dat: 

In 1906, Tribunalul din Nancy (Franţa) condamnă pe un farmacist la, 
90 franci amendă și 500 franci daune-interese, pentru a, fi vândut, fără 
preseripţia medicală, unei fetiţe de 19 ani nitrat de mercur spre a se servi 
de el pentru distrugerea unor nepi, de pe urma cărei întrebuinţări copila 
s'a, ales cu mâinile umflate şi cu arsuri. Nici după trecere de trei luni nu 
dispăruseră cicatricele rănilor. Și tribunalul își motivează astfel sentinţa: 

„Având în vedere că accidentul acesta, a pricinuit fetei un prejudiciu 
constatat (dureri consecutive, incapacitate de lucru temporară şi par- 
țială, cheltueli de căutare medicală), dar că în viitor, singurul prejudiciu 
posibil se va, reduce numai la o chestiune de estetică care, de altfel, își 
are importanţa ei, medicii exprimând părerea că, după toate probabilitățile, 
cicatricele actuale nu vor dispare complect în unele puncte ale pig- 
mentațiunii; - 

„Pentru aceste motive, condamnă...“. 

Socot că acest farmacist trebuia urmărit şi pentru exerciţiul . 
ilegal al medicinei, de vreme ce s'a făcut dovada «a eliberat o sub- 
stanță medicamentoasă fără o prescripţie medicală. 

e) In Franţa (0 decizie a Curţii de Apel din Rennes) farma- 
cistul concesionar răspunde şi de erorile comise de elevii săi; la 
noi Legea Sanitară (ari. 125) atribue responsabilitatea morală şi 
materială pentru orice fel de preparațiuni şi expediţiuni de me- 
dicamente, celui care le face, numai să-mi fie asistent şi student în 
farmacie. Aceştia nu pot prepara şi expedia medicamente decât . 
sub directa răspundere a farmacistului-diriginte sau a farmacistului ' 
stagiar, prezent la prepararea şi expediţia preseripției medicale. 

La, Londra a fost condamnat, ca complice la, tentativă de avort, un 
farmacist care dăduse substanţe abortive unei femei care simulase sarcina. 

Tribunalul din Reims a condamnat la, 500 franci amendă pe un far- 
macist, pentru a, fi vândut uneia, din clientele sale doze considerabile de 

„morfină: în interval de 9 luni îi procnrase șase litri dintr'o soluţie care 
conţinea, 120 grame de chlorhydrat de morfină. 

Tribunalele italiene au declarat culpabil de omucidere prin impru- 
dență pe farmacistul care a dat otravă, contrariu regulamentului, unui 
individ care a luat-o cu hotărârea, de a se sinucide. Curtea, de Casaţie din 
Roma a, înlăturat capul de acuzare de omucidere, declarând pe farmacist 
culpabil numai de călcare a regulamentului. 

] „o | | 

bă + 

/) 'Toemai pentrucă e făcut răspunzător de orice eroare comisă 
în prepararea medicamentului după - preseripţia medicală, farma- 
cistul are un drept firesc şi logic de a refuza executarea unei or- 
donanţe în care ar observa o eroare din partea medicului. In acest 
sens a intervenit o sentință a Tribunalului din Paris, astfel ma- 
tivată:
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„Considerând că obligaţiunea, de a executa cu scrupulozitate pre- scripţiunile medicale, fără a le putea schimba, se impune farmaciştilor ea 
o regulă a profesiunii lor, având cu toate acestea dreptul că, dacă cred în strecurarea, unei erori într'o ordonanţă, să refere imediat medicului care "a prescris-o; ” 

„Considerând, însă, că nu urmează de aci, că farmaciștii ar putea fi condamnaţi -la, un rol pasiv, ceeace ar însemna, ca. ci să se afle faţă de medici într'o stare de supunere oarbă pe care nici o lege n'o hotărește; Considerând că este cert, că farmacistul se expune să fie personal urmărit, nu numai în cazul când execută prost, când schimbă ori recţifică o prescripţiune medicală, ci şi în cazul când s'a conformat cu scrupulozitaţe unei ordonanţe care ar conţine o eroare învederată; — că, este loc a, decide „că în general un farmacist poate refuza, să execute o ordonanţă pe care o consideră ca, periculoasă, dacă este constatat că el n'a fost determinat decât de aprecierile sale științifice, în vedere de a, apăra, propria sa res- ponsabilitate şi fără intenţiune de a vătăma pe cineva. (doctorul autor al ordonanţei — N. A.), tribunalul respinge acţiunea, în daune a, medi- 
cului care s'a pretins defăimat“. (Trib. Senei 1881). 

E însă declarat răspunzător farmacistul care, „fără a preveni 
pe medicul autor al ordonanţei greşit redactate, o execută şi se face 
astfel complice la, fapta. de care are să răspundă şi medicul“. (Trib. 
Châteaudun — Franţa, 1888). | 

9) Un farmacist din Strasbourg e condamnat (1887) la 2 luni 
închisoare, pentru a fi executat o ordonanţă greşită, în care me- 
dicul, în loc să serie „tinctură de colchic“, serisese „extract de 
colchie“, 

h) Deasemenea e răspunzător, farmacistul care execută o or- 
donanţă purtând o semnătură, indescitrabilă care în urmă se do- 
vedeşte că emană dela un empiric, care deci nu se bucură de li- 
berul exerciţiu al medicinei: 

Având în vedere că, în conformitate cu legea, farmacistul nu trebue să debiteze medicamente decât pe baza preseripţiunilor unui medic; 
Că e deci ţinut să verifice nu numai dacă, ordonanța, e regulată, dar încă dacă e în adevăr semnată de un medic; 
Că e deci vinovat atunci când se mulțumește cu o semnătură, indes- cifrabilă, putând emana dela primul venit, (Trib. Senei). 

i) Responsabilitatea farmacistului, în penal şi în civil, mai e 
angajută în diverse alte cazuri, cum ar fi acela când, „de conivenţă .. . 
cu medicul, cauzează prejudiciu material unui terţiu (admini- 
straţie publică sau privată) prin furnizarea unor medicamente în cantitate anormală“. (rib. Bordeaux). Fapta e calificată esero- 
cherie şi un farmacist; urmărit pentru un astfel de delict, a fost con- 
damnat la 3 luni închisoare, 100 franci amendă şi, solidar cu 'me- 
dicul complice, la, despăgubiri civile. | 

j) La noi, am văzut, contravențiile grave la dispozițiunile legii 
şi regulamentelor aduc închiderea. farmaciei. Iar recidiva atrage 
retragerea autorizaţiei, pedeapsă care se aplică şi în cazul când
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farmacistul a fost judecătoreşte condamnat pentru fapte infamante 
ori pentru bancrută frauduloasă. | 

„18. Calitatea de comerciant. — De vreme ce anularea concesiunii 
de a conduce o farmacie se poate pronunţa în caz de declarare a 
farmacistului în stare de faliment, urmează că el e considerat drept 
comerciant. Interpretarea aceasta a, făcut obiectul unei sentinţe ju- 
decătoreşti:: 

Comerciantul, care s'a retras din comerţ, poate fi declarat în stare de. 
faliment pentru datorii ce derivă din timpul când exercita comerțul, dacă. 
cambiile emise de cl au ajuns la scadenţă, înainte de expirarea unui an dela 
data încetării comerțului, şi dacă se dovedeşte că încetarea plăţilor a avut 
loc în timpul exercitării comerțului sau chiar în anul următor. 

Farmacistul, deși prin munca ce aduce pentru transformarea sub- 
stanțelor medicamentoase, pune în joc toată, ştiinţa, sa,. totuși dânsul, 
având ca principală ocupaţiune aceea de a cumpăra mărfurile spre.a le 
vinde, fie în natură, fie după ce le lucrează în laboratorul său, face prin 
aceasta fapte de comerț, şi prin urmare având comerţul ca, o profesiune obi- 

-cinuită, întruneşte toate cerinţele legii spre a fi comerciant, și prin urmare 
poate fi declarat în stare de faliment, când încetează plăţile pentru dato- 
riile. sale comerciale. 

Cambiile, prin natura lor, sunt efecte de comerţ, fără deosebire de 
împrejurarea că valoarea lor este primită în bani sau în marfă, şi prin ur- 
mare nu se poate susţine că o cambie, semnată, de un comerciant, a cărei va- 
loare a primit-o în numerar, nu este prin ea însăși comercială și că nu 
poate servi de bază la declararea în stare de faliment. 

Din împrejurarea, că persoana, în ordinul căreia este emisă, o cambie 
nu este comereiantă, nu rezultă că suma de bani cu care s'a împrumutat, 
n'a servit la comerţul ce exercită, comerciantul care a semnat-o (Trib. Con- 
stanţa, Decembrie 1900). 

„Curtea de Apel din Galaţi, sesizată, a confirmat sentinţa, de- 
clarând şi ea că „farmacistul este comerciant“. 

Atât sentinţa, Tribunalului Constanţa cât şi decizia în apel se 
bizuiau pe o jurisprudenţă a, Curţii de Casaţie care proclamă ca- 
litatea de comerciant a, farmacistului: 

Farmaciștii sunt obligaţi, cași oricare alt comerciant, să ţină registrele 
ce codul comercial impune comercianților, şi aceste registre trebue să fie 
timbrate, conform legii timbrului (Cas., S. II, 1898). 

Că farmacistul e considerat drept comerciant şi ca atare supus 
regulilor comune comercianților, inclusiv aceea, a declarării în . 
stare de faliment când încetează plăţile, hotărăşte şi o Jurispru- 
dență a Curţii noastre de Casaţie: 

Considerând că art. 3, al. 1 din Codul de comerciu consideră fapte 
de comerț: „Toate cumpărările de producte sau de mărfuri spre a, le vinde, 
fie în natură, fie după ce se vor fi lucrat sau pus în lucrare, ete.“ 

Că A. L. și L. H., cumpărând producte şi mărfuri spre a, le :ovinăe, 
după, ce fuseseră lucrate de dânșii, făceau niște adevărate acte de comerţ, 
și prin urmare sunt supuși legii comerciale;
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Că nu se poate zice, după cum face Curtea de Apel din Iași, că la 
farmaciști arta, și ştiinţa e principalul, iar marfa aceesoriul, de oarece arta, 
şi ştiinţa ce ei pun în exercitarea profesiunii lor nu e mai mare decât aceea 
ce se cere oricărui comerciant special, după natura comerţului său; 

Că e, în adevăr, în afară de orice îndoială, că un bancher, un giu- 
vaergiu, un croitor, ete. conduc cu succes negoţul lor caşi un farmacist în 
ramura sa, şi totuşi nimeni nu tăgădueşte caracterul de comereialitate ac- 
telor săvârşite de dânşii; 

Că dacă Statul cere oarecari condițiuni de aptitudine înainte de a-i 
autoriza, să exercite comerţul lor, e fiindcă interesul general, sănătatea, 
publică reclamă aceasta şi fiindcă comerțul farmaceutic, prin pericolul la 
care ar da, naștere dacă ar fi lăsat pe mâini neexperimentate,; face parte 
din comerţurile puse de lege sub supravegherea, autorităţii superioare; 

Că consideraţiunea trasă din impunerea unui tarif “pentru vinderea, 
produselor farmaceutice nu e deasemenea un argument valabil în favoarea 
necomercialităţii actelor săvârşite de farmacişti, de oarece ei nu sunt sin- 
gurii comercianţi supuşi unor regule restrictive, 

Că astfel fiind, Curtea de Apel din Iaşi, considerând pe farmaciști 
ca pe niște profesioniști ai unei arte cu caracter ştiinţific şi refuzând a, le 
aplica. regulile comune comercianților, a violat textele de lege ce se in- 
voacă şi deci deciziunea sa urmează a fi casată. (Casaţia, Secţia II, 
2 Noembrie 1898). 

Iar Alexandru Degrs, comentând în „Dreptul“ (Anul XXVII, 
Nr. 75 din 22 Noembrie 1898) această jurisprudenţă, face între al: 
tele următoarea, observaţie: 

„Legea noastră sanitară supune exerciţiul farmaciei la multe măr- 
giniri, aşa, că s'ar putea, crede că farmacia, nu are nimic de comercial, dar 
adevărul este, din contră.că mărginirile de cari e vorba sunt menite a pre- 
întâmpina un pericol social şi nu au 'prin urmare nimic a face cu între- 
barea de a se şti, dacă farmacistul e sau nu comerciant. 

„Farmacistul, e adevărat, nu poate să, vândă marfa sa după cum . 
găseşte cu cale, ci e supus la, anume faze, dar aceste taxe farmaceutice nu 
exclud calitatea de comerciant a farmacistului, precum nu făcea altă dată 
nici taxa pâinii sau a cărnii ca, brutarii sau măcelarii să nu fie comercianţi“. 

19. Fond de comerţ. — O farmasie constitue un fond de comerţ, 
dar gestiunea ei nu poate fi încredințată unui terţiu. Un fond de 
farmacie nu poate fi ipotecat. , | 

»Moştenitorii farmacistului arendaş nu pot avea pretenţiune 
la drepturile din contractul de locaţie“. (Curtea de Apel din Iaşi, 
22 Februarie 1921). o 

Fond de comerţ, farmacia are garantată prin lege exclusivita- 
tea emblemei sau numelui său „ca unele ce constitue o parte-inte- 
g&rantă a fondului de comerţ“. (Trib. Com. din Puy, 1908). 

Purniturile produselor farmaceutice nefiind. considerate ca 
furnituri de subzistență, nu sunt privilegiate în sensul art, 1729 
din Codul Civil. | e 

20. Incapacitatea de a primi liberalităţi. — Dimitrie Alexandresco,
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comentând restrioţiunea edictată de art. 810 C. C., citează următoa- 
rea, jurisprudenţă franceză: 

„Incapacitatea de a primi liberalităţi se aplică farmaciştilor, însă 
pentru aceasta ei trebue să fi tratat pe bolnav în boala de care a murit; de 
unde rezultă, că farmacistul, care s'a mărginit a, elibera medicamentele după 
ordonanța medicului, fără a prescrie el însuş medicamentele şi fără a se 
amesteca în atribuțiunile medicului, are capacitatea. de a primi liberalități 
dela bolnav, întoemai ca și medicul care ar fi asistat numai la un consult, 
fără a căuta şi îngriji pe bolnav în ultima sa boală de care a murit“. 
(Tribunalul şi Curtea, de Apel din Angers). 

16. Droguiştii 

In afară de farmacii, comerţul cu articole chimico-industriale, 
produse şi substanţe chimice şi medicamentoase, nu se poate face 
decât de farmaciști sau droguiști. — In depozitele de medicamente, 
desfacerea, în detaliu este interzisă. — Drogueriile nu pot vinde 
publicului decât numai substanţele nume prevăzute în indexul dro- 
guistului. — Drogueriile n'au voe-să fabrice produse chimice elabo- 
ate sau specializate în indexul droguistului, droguri şi pro- 
duse medicamentoase. — Nimeni nu poate fi proprietar, diriginte 
zau administrator al unei droguerii sau depozit de medicamente, 
dăcă nu posedă diploma, de licenţiat în farmacie, ajutor de farma- 
eist sau matricola de droguist. (Art. 128 L. S.). — Nici o droguerie 
nu se poate înfiinţa şi nu poate funcţiona, fără autorizaţia dată de 
Ministerul Sănătăţii, în baza avizului conform al Comisiunii chi- 
mico-farmaceutice, autorizaţie ce nu se dă decât celor cari întru- 
nese următoarele condițiuni: 1) Să fie cetăţeni români; 2) Să po- : 
seadă titlul de doctor, licenţiat în farmacie sau droguist cu matri-. 
colă; 3) Să aibă trei ani de practică întro droguerie sau depozit 
de medicamente; 4) Să nu fi suferit nici o condamnare infamantă 
(Art. 129 L. 8.). — Matricola, de droguist se eliberează pe temeiul 
unui examen, ţinut la Bucureşti, la Ministerul Sănătăţii (Art. 130 
Legea Sanitară). 

Autorizaţia, de droguist se stinge de drept, între altele: 1) în 
caz de faliment fraudulos'sau de lichidare; 2) când proprietarul 
diriginte al drogueriei a fost osândit pentru fapte infamante; 
3) când drogueria sau depozitul nu are diriginte autorizat. 

Fiu mai propun crearea unui al 4-lea caz de stingere a dreptu- 
lui de droguist: în caz de moarte a posesorului matriculei. - Avem 
prea multe droguerii cari fac o concurență neleală farmaciilor şi 
nu e de conceput, în interesul sănătăţii publice şi al controlului sa- 
nitar, ca acest drept să fie transmisibil ca o massă succesorală sau 
ca un bun arendabil. La adăpostul lacunei din lege, mulți absol- 
venţi ai Facultăţii de Farmacie, în loc să se ducă la farmacie, pre-
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feră să ia pe cale piezişă conducerea unei droguerii pe care o ex- 
ploatează ca pe o adevărată oficină farmaceutică. Căci, de tapt, 
marea majoritate a drogueriilor autorizate au ajuns farmacii clan- 
destine, în cari se execută în repetire ordonanţele medicale (chiar 
acele în compoziţia cărora intră, şi substanţe toxice), bine înţeles 
cu o reducere de preţ care constitue o momeală, pentru bolnavi şi 
familiile acestora. 

Substanțele veninoase, după cum observă şi Dimitrie Alexan- 
- desco, în nici un caz nu pot fi vândute de droguişti, debitarea lor 
fiind exclusiv rezervată fatmaciştilor. Deasemenea droguistul nu 
poate, cu călcarea preseripţiunilor legii şi în dauna farmacistului, 
să vândă medicamente. Şi aceasta printi”o justă interpretare a dis- poziţiunii din art. 963 C. C. care spune că: „numai lucrurile.ce sunt 
în comerţ pot fi obiectul unui contract, Or, debitarea medicamen- 
telor şi a substanţelor veninoase fiind îngrădită de restricțiunea, 
monopolului farmaciilor, drogueriile nu pot invoca, principiul li- 
bertăţii comerţului. Prohibiţiunea aceasta e şi de fapt categorie 
formulată în art. 115 L, S.: „Prepararea, medicamentelor după pres- 
cripţiunile medicale şi vânzarea lor nu se poate face decât de far- 
maciști şi numai în oficinele autorizate sub titlul de farmacie“, — 
Droguistul contravenient e pedepsit cu amenda, interzicerea tem- 
„porară sau definitivă a comerţului său. 

1. Dreptul de a fabrica substanțe medicamentoase prin intermediul artei farmaceutice îl au numai farmaciştii autorizaţi, iar nu şi droguiştii, titraţi în farmacie, cari au autorizațiunea numai pentru vânzarea, substan- ţelor medicamentoase brute (drogue). 
In procesul intentat unui droguist, pentru faptul că a pus în vân- - zare substanţe medicamentoase cu amănuntul, pot figura ca parte civilă farmaciştii autorizaţi din acel oraş, (Cas., S. II, 1910). 

| 2. Prepararea, medicamentelor compuse după ordonanţe medicale (re- țete) nefiind permisă decât farmaciştilor, Ministerul poate ordona închi- derea unei droguerii și retragerea concesiunii de droguerie, când. se con- stată că proprietarul acelei droguerii prepară şi vinde medicamente ne- permise droguiştilor. (Cas., S. II. 1913). | 3. In 1915, Curtea, de Apel din Bucureşti, S. III, confirmă măsura luată: contra patronilor unei droguerii, cari se făcuseră, vinovaţi. de con- travenţia, că „exercită pe deoparte farmacia, prin aceea că vând în detaliu ubstanţe medicamentoase, ape minerale arsenicale, iar pe de altă parte efeotmează analize de orice gen, fără să poseadă autorizaţiunea în acest, scop“, 

| Inchiderea unei droguerii nu poate fi ordonată decât de Mi- 
nisterul Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale, cu avizul conform al Co- 
misiunii farmaceutice şi al Consiliului Sanitar Superior: 

După art. 26 din Regulamentul pentru vânzarea substanțelor medi- " camentoase brute (drogue) şi a materiilor toxice, închiderea, drogueriilor pentru abateri dela 'regulament, urmează -a se. pronunța de Minister, cu
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avizul conform al Comisiunii Farmaceutice și al Consiliului Sanitar Su- 
perior, iar nu de Direcţiunea, Sanitară. | 

Este prin urmare ilegal actul acestei Direcţiuni, când cu dela sine 
putere procedează la închiderea unei droguerii, sub cuvânt de abateri dela, . 
regulament. (Cas., S. II, 1914). - X 

Inchiderea; fiind însă ordonată cu păstrarea tuturor formelor 
legale, droguistul contravenient nu poate face recurs în Contencios: 

„Când cererea introductivă în instanţă consistă în redeschiderea, unei * 
droguerii și condamnarea Ministerului la daune, un asemenea proces nu 
intră şi nu este prevăzut de nici unul din cazurile prescrise de art. 4 din 
Legea, Curţii de Casaţie, care determină cazurile în cari conflictele dintre 
particulari şi administraţie urmează a se judeca de Contencios. (Casaţia, 
S. III, 1909). 

O decizie a Curţii noastre de Casaţie consfinţeşte dreptul dro- 
guiştilor de a vinde specialităţi farmaceutice streine, dacă ele au 

„fost autorizate de Minister, pe baza avizului Consiliului Sanitar 
Superior, în urma unei analize; dar, în caz de contravenţie la dis- 
poziţiunile Legii Sanitare şi ale regulamentului Legii pentru vân- 
zarea substanţelor medicamentoase brute, droguistul e pedepsit cu 
retragerea autorizaţiei de a vinde acea specialitate, iar în caz de 

recidivă cu amenda pronunţată de justiţie, dar nu şi cu închiderea 
drogueriei: 

După legea sanitară și regulamentul legii pentru vânzarea substan- 
țelor medicamentoase (brute), droguiştii pot vinde specialități farma- 
ceutice streine, dacă ele au fost autorizate de Minister, pe baza avizului 
Consiliului Sanitar Superior, în urma unei analize, şi dacă fabricanţii 
streini au depus modelele specialităţilor lor la biurourile vamale, spre a 
servi de control la introducerea lor în ţară, iar în caz de contravenţie la 
aceste dispoziţiuni, droguistul va fi pedepsit cu retragerea autorizaţiei de 
a vinde acea specialitate, şi în caz de recidivă cu amenda pronunţată de 
justiţie. | 

“ Prin urmare, acestea fiind singurele pedepse ce se pot pronunţa în 
contra droguiştilor, faptul că un droguist a vândut o specialitate medi- 
camentoasă, care nu era conformă cu modelul depus ia vamă, nu poate 
atrage decât una din cele două pedepse, singurele prevăzute de lege, iar 
nu închiderea drogueriei. | 

Prin urmare, instanţa de apel, găsind că măsura, luată de Minister de 
a închide drogueria în asemenea, împrejurări este ilegală, a dat o bună in- 
terpretare art. 139 din Legea Sanitară (înlocuit cu art. 125—133 din L. Ş. 
din 1996 — N. A.) şi n'a violat art. 119 din aceiaş lege. (Cas., S. I, 1913). 

Constatarea unei atari contravenţiuni e de competinţa orică- 
rui ofiţer al poliţiei judiciare: 

„Cu toate că, prin art. 25 din Regulamentul pentru vânzarea sub- 
stanțelor farmaceutice se înstituesc anumite organe pentru exercitarea, con- 
trolului. profesiunii de droguist, totuși, atunci însă când nu e vorba de" 
exercițiul profesiunii de droguist, ci de exerciţiul ilegal al profesiunii de
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farmacist de către un droguist orice ofiţer al poliţiei judiciare este com- petent a constata această stare de fapt“. Prin urmar€, agenţii poliţiei pot constata faptul material, că un droguist a preparat medicamente după ordonanţe medicale şi dar procesul-verbal, încheiat cu ocazia acelei con- statări, este valabil“. (Cas., S. II, 1910). 

Comerţul cu articolele chimice este regulamentat prin art. 26 al 
Regulamentului drogueriilor şi vânzării substanţelor medicamen- 
toase brute. Sunt 5 tabele de articole chimice pentru a, căror debi- 
tare sunt fixate următoarele condițiuni: - 

„ Tabela A cuprinde substanţe cari se folosesc exclusiv pentru scopuri 
terapeutice şi cari se pot ţine şi vinde publicului numai prin posesorii de 
farmacii şi prin personalul lor. Tot în această tabelă se trec medicamentele 
noui introduse în farmacii. 

Tabela B cuprinde substanţele medicamentoase cari nu pot îi vân- 
dute de droguerii şi depozite decât numai în cantitățile minimale indicate 

"la fiecare în parte și nedivizate. | 
Tabela C cuprinde substanţele chimice cari au întrebuințare şi în 

mica industrie casnică, în agricultură, meserii, ete, şi cari se pot vinde şi 
prin comercianţi, după ce vor fi obținut autorizaţia, Direcţiunii Generale 
a Serviciului Sanitar, conformându-se dispoziţiunilor regulamentului 
pentru debitare de otrăvuri. | 

Tabela D cuprinde acele substanţe folosite şi ca medicamente şi pe 
„ cari le pot vinde droguiștii și depozitele în cantităţile indicate în tabelă şi 
chiar în cantități mai mari decât cele indicate, nu însă divizate în părți 
mai mici decât dozele specificate. 

Tabela E conţine substanţele toxice pe cari le pot vinde acei cari 
sunt în posesiunea, unei autorizaţiuni speciale, liberată, de Direcţiunea, Ge- 
nerală a Serviciului Sanitar şi în conformitate cu dispozițiunile Repula- 
mentului pentru vânzarea otrăvurilor. 

Jar articolul 28 al aceluiaș Regulament prescrie că dropuiştii sau 
fabricanţii de produse chimice nu pot vinde substanţe. otrăvitoare decât 
la alți droguiști, la farmaciști, medici veterinari, institute ştiinţifice, a- 
gricultori, fabricanți sau meseriaşi, cari întrebuinţează asemenea substanţe. 
În caz când acele persoane nu le vor fi bine cunoscute, sunt obligaţi a le 
pretinde un permis pe timp determinat din partea, autorităţii administra- 
tive sau sanitare. 

17. Laboratoriile de analiză; prepararea -serurilor 
şi vaccinurilor 

Nimeni nu poate deschide: şi conduce pentru folosinţa publi- 
cului un laborator de analize urologice, nicrobiologice sau chimice, 
cu aplicațiune la medicină, dacă n'a primit autorizarea prealabilă 
a direcţiunii generale a serviciului sanitar. Farmaciile au dreptul“ 
a face analize de urine fără alte formalităţi. 

„Această autorizare .se va da pe baza avizului unei comisiuni - 
speciale, care va supune pe candidat la un examen practic asupra 
specialităţii pentru care a făcut cerere.
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Pot fi scutiţi de acest examen acei cari fac dovada cau lucrat 
cel puţin doi ani întrun laborator special. 

Prepararea în mare, pentru aplicarea în practică a serurilor 
terapeutice, a tuberculinei, maleinei şi vaccinurilor de tot felul, e 
un monopol al ministerului Sănătății şi Ocrotirilor Sociale. EI le 
va prepara, în laboratoriile sale, sau va ceda, prepararea lor unuia 
sau mai multora, dintre laboratoriile universitare, precum şi Facul- 
tăţii de Medicină Veterinară. 

| Importul unor asemenea substanţe este un drept al Ministe- 
„rului Sănătăţii, iar în cazuri speciale, cei cari ar voi a le importa, 
pentru orice scop, vor cere prealabila autorizare a Ministerului, 

Eaportul acestor preparate este interzis (art. 88 L. 8.). 

18. DENTIŞTII 
Până în 1923, reglementarea practicei dentare în România a-. 

părea, ca o problemă insolubilă, controlul era iluzoriu, pentru că 
intervenţiunile autorităţii sanitare superioare se loveau de excep- 
ţiunea, drepturilor câştigate, pe cari, în lipsa unui text de lege res- 
trictiv, justiţia se vedea nevoită să le întărească solemn cu pute- 
rea unei sentinţe judecătoreşti. 

In adevăr, art. 83 al vechii legi sanitare (1910) nu numai că. 
recunoştea drepturile câștigate ale tuturor acelora „cari au drep- 
tul de liberă practică în virtutea, legilor anterioare“, dar conferea 
acest drept şi celor cari, fără a putea invoca vreo stipulaţiune le- 
gală, practicau dentistica printr'un adevărat act de uzurpaţiune. 
Căci, iată cum glăsuia pomenitul articol: „Dentiștii fără titlu de 
doctor în medicină, dar având studii speciale făcute într'o şcoală 
de dentistică, ce se vor fi găsind profesând dentistica, de cel puţin 
patru ani în momentul promulgării acestei legi, îşi vor păstra drep- 
turile lor“. Iar instanţele judiciare erau legate de acest text; cate- 
goric, pe care Casaţia, îl aplică în litera, lui, jurisprudenţa, ei, în 
această privinţă, fiind constantă. 

In 1914, Curtea Supremă, în cazul unui doctor în medicină 
căruia instanţa de fond îi recunoscuse dreptul la practica artei den- 
tare ca isvorând din dreptul de liberă practică a medicinei, consi- 
deră această consacrare ca o violare a art. 83 din legea sanitară, 
derogarea neaplicându-se decât celor fără titlu de medic: „Fixcep- 
țiunea făcută prin art. 83 din legea sanitară, în favoarea acelora 
cari au profesat dentistica mai mult de patru ani înainte de pro- 

„mulgarea, legii sanitare, se referă la, cei cari nu aveau titlu de doc- 
tor în medicină, dar aveau studii speciale într?o şcoală de dentistică, 
aşa că acei cari nu aveau asemenea studii, nu pot invoca drepturi 
câştigate numai cu profesarea. dentisticei timp de patru ani înainte 
de promulgarea legii“. (Cas., S. II, Dec. 1914).
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Jurisprudența, aceasta a instanţei supreme confirmă o sen- tință a Tribunalului Vâlcea, şi infirmă o decizie contrarie a Curţii de Apel din Craiova: . 

]. Legea Sanitară prin art. 83, cere ca, dentistica, ca, orice altă spe- cialitate a medicinei, să nu se poată profesa, decât de doctorii în medicină, cu dreptul de liberă practică constatată conform acestei legi şi având dip-: lome său certificate, cari să le confere dreptul de liberă practică a dentisti- cei în acel Stat. 
" Prin urmare, un doctor în medicină având libera practică nu poate profesa, arta, dentară, întrucât nu posedă diplomă sau certificat, conforme cu cerinţele legii sanitare, care să-i confere dreptul de liberă practică a dentisticei în ţară. (Trib. Vâlcea, S. ], 1913). 

2. Un doctor în medicină, având libera practică a medicinei în ţară, 
întruneşte condițiunile cerute de art. 83 din legea, sanitară pentru a pro- fesa dentisţiea, una, dintre specialităţile medicinei, fără a mai avea, nevoie de altă diplomă sau alt certificat de liberă practică a, dentisticei, întrucât asemenea, certificate, potrivit art. 83 din legea sanitară, se pretinde numai celor cu diplome streine, cât timp în ţară, afară de facultatea de medicină, nu există altă şcoală specială a dentisticei, și întrucât, practicând mai mult de patru ani arta dentară în țară, are un drept câştigat. (Curtea de Apel Craiova, S$. I, 1914). 

Curtea de Apel din Bucureşti s'a pronunţat în sensul jurispru- 
denței Casaţiei: | 

După dispoziţiunile art. 83 din legea sanitară, dentistica, nu se poate 
profesa, de cât de doctorii în medicină, cu drept de liberă practică căpătată 
conform legii, având diplomă sau certificat, care să le confere dreptul de 
liberă practică a, denţisticei în țară. 

Prin urmare, simplul titlu de doctor în medicină nu-i dă dreptul dea practica, arta dentară, fără o diplomă sau certificaţ al unei şcoale pentru arta dentară. (C. de Apel Bucureşti, S. III, 1914). 

Şi Curtea de Casaţie stărue în interpretarea ei de mai sus, 
printr'o altă decizie, care confirmă hotărârea aceasta a Curţii de 
Apel din Bucureşti: Ma | 

După dispoziţiunile art. 83 din legea sanitară, și acelea, ale regula- mentului pentru practica dentisticei din-27 Februarie 1914, pentru profe- sarea artei dentare nu este deajuns titlul de doctor în medicină cu dreptul de liberă practică, dar trebue şi o diplomă sau un certificat; care să con- fere doctorului dreptul de liberă practică a dentisticei în Statul care are: asemenea învățămânţ. 
| La, această regulă legiuitorul a, creiat, prin acelaş articol, o singură. - excepțiune pentru acei cari în momentul promulgării legii se găseau pro- fesând dentistica de cel puţin patru ani, fără să fi avut titlul de doctor în medicină, cerând însă și acestora studii speciale într'o şcoală de den- tistică. (Cas., S. II, 1915). . 

Dar prin ce se făcea dovada acestor studii speciale? Cu o aşa. 
zisă diplomă, eliberată. de vreo discutabilă şcoală streină, în reali-
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tate oficină de fabricare de dentişti de contrabandă. Ani îndelun- 
gaţi am pătimit de flagelul unei adevărate Burse de „valori den- 
tare“, piaţa, fiind inundată de „diplome“ în alb şi cu toptanul aduse 
de peste hotare ori plăsmuite în ţară și oferite după un tarif va- 
riabil oricărui nechemat dispunând de suma, necesară pentru achi- 
ziţionarea, „titlului“, în baza căruia să se improvizeze dentist şi să 
practice o artă despre care nu poseda, nici noţiuni rudimentare. 

Cu multă dreptate observă d. Al. Pretorian, directorul general, 
avocat-şef al Contenciosului Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale, într'o notă marginială la jurisprudența noastră în ce pri- 
veşte recunoaşterea drepturilor în favoarea nechemaţilor cari, 
strânşi cu uşa, exibau „diploma“ și „certificatul“ salvatoare: „Un 

lucru foarte curios: certificatele constată practica, neîntreruptă de 
4 ani, iar diploma, la rândul ei, atestă 8 luni de stuâii, la Berlin de 
exemplu, î în cursul aceluiaș îmterval de timp, în care practicau den- 

iistica şi în țară, conform certificatelor“. (Alexandru Al. Preto- 
rian: „Hotărâri judecătoreşti, circulări administrative şi hotărâri 
ale Comisiunii Administrative şi de disciplină'“). 

Vreme de patruzeci de ani am denunțat şi scandalul şi primej- 
dia, stăruind pentru o intervenţie hotărâtă graţie căreia, odată cu 
o selecţiune făcută printre cei găsiţi profesând în baza, drepturilor 
câştigate (constant recunoscute de Curtea, de Casaţie, după cum am 
văzut), să se închidă definitiv şi ermetic robinetul prin care de- 
cenii în şir.s'a, scurs pleava practicei în arta dentară. Glasul meu . 
ma găsit ascultare decât în anii din urmă, când defunctul George 
Mârzescu, ministru al sănătăţii, a obţinut dela Parlament votul 
„Legii pentru exerciţiul dentisticei“ din 5 Martie 1923. 

Autoritatea sanitară dispunea însfârşit de instrumentul legal 
pentru jugularea răului şi ridicarea unei bariere de nctrecut pen- 
tru cei cu adevărat necalificaţi şi inapţi. In interval de câteva luni 
se ajungea la aplicarea marelui postulat, ca în viitor practica ar- 
tei dertare să nu mai fie îngăduită decât „doctorilor în medicină 
cari, pe lângă drepiul de liberă practică în ţară, dovedesc că s'au 

specializat în această ramură a medicinei la o Universitate sau 
şcoală de specialitate recunoscută de ministrul instrucţiunii publice 

şi care conferă dreptul de liberă practică în ţara în care funeţio- 
nează Universitatea sau şcoala“. Cât despre acei cari, în momentul 
promulgării legii, puteau invoca posesiunea de Stat, triajul 
lor trebuia să se facă—şi- de fapt sa făcut —întâiu prin 
cercetarea actelor ce le posedau și apoi prin supunerea lor la 
un examen. Elementele indezirabile au fost eliminate. O so- 
iuţie „pe cât de practică pe atât de eficace, ca una care singură 
putea să readucă ordinea şi legalitatea în haosul creiat de inter- 
pretarea unor serii de dispoziţiuni dintre cari multe fără noimă, 
iar altele de o elasticitate care se preta la ocolirea legii şi
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regulamentelor. Din nenorocire însă, îmbucurătorul rezultat ob- 
ținut a. fost iremediabil compromis printr'o campanie interesată 
care a dus, după un an şi jumătate, la o lege de revizuire: s'a re- 
deschis astfel blestematul robinet, pentrucă în afară de cei respinşi 
la verificarea din 1993, sau prezintat intruşi proaspeţi. Şi astfel 
am asistat la minunea întoarcerii mortului dela groapă: plaga so- 
cială a dentiştilor de contrabandă, pe care aveam temeiu s'0 con- 
siderăm, extirpată, a reapărut sub forina alarmantă a unei tumori 
canceroase; înmormântată la, începutul lui 1923, chestiunea, dentiş- 
tilor prin uzurpaţiune de drept a, fost reînviată la sfârşitul lui De- 
cembrie 1924 şi a continuat și continuă să frământe autoritatea sa- 
nitară superioară. ” 

Legea sanitară din 1926 fixeaxă (art. 81, 89 şi 92) aceleaşi 
norme, ca şi pentru medicina în genere, în ce priveşte condiţiunile 
de obţinerea dreptului de practică a artei dentare care, prin art. 2 
al legii speciale din 1923, e formal declarată 0 ramură a medicinei 
care mu se poate exercita, decât de doctorii în medicină cu dreptul 
de liberă practică“. Tar pentru formarea. viitorilor dentişti, aceiaş 
lege (art. 3) fixează un termen de 3 ani, din nenorocire de mult ex- 
pirat, pentru înființarea de catedre speciale de dentistică pe lângă 
Facultăţile de Medicină. - . 

Examenul de admitere la libera practică a medicilor dentişti 
cetăţeni români, cu o diplomă de specializare obținută în străină- 
tate, se depune la Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar, îna- 
intea unui juriu compus din doi chirurgi, membri 'ai Consiliului 
Sanitar Superior, şi un dentist desemnat de Direcţia Generală a 

„ “Servieiului Sanitar. , 
N Niei un cabinet dentar nu se poate deschide şi nu poate func- 
“iona decât cu autorizaţia Direcţiunii Generale a Serviciului Sa- 
nitar şi acordată numai doctorilor în medicină dentişti şi dentişti- 
lor autorizaţi (art. 5), acestora din urmă nefiindu-le îngăduită nici 
o anestezie generală, nici o. operaţie sângerândă, afară de extrae- 
țiuni, și nici un fel de ordonanţă medicală (art. 10). 

In ce priveşte pe technicianii-dentari, — recrutaţi dintre den- 
tiştii neautorizaţi respinşi la verificările din 1923 şi 1926 — ei nu 
pot lucra, decât ca ajutoare pe lângă medicii dentişti sau dentiştii 
-autorizaţi, în atelierele și pe răspunderea acestora. Brevetul de 
technician-dentar nu poate fi eliberat decât de instituţii vecuno- 
scute (art. 4). | | 

Atelierele sau laboratoriile dentare nu sunt autorizate decât să 
confecţioneze aparate şi piese de proteză dentară — şi. aceasta nu- 
mai pe baza unei ordonanţe sau comenzi din partea unui medie 
dentist sau dentist autorizat. Ele vor avea drept conducător răs- 
punzător un technieian dentar cu brevet de maestru. Deschiderea
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caşi funcţionarea lor necesită o aprobare specială a „Direcţiunii 
Generale a Serviciului Sanitar (art. 6). 

Autorizaţiile date pentru deschiderea şi funcţionarea atât a 
cabinetelor cât şi a atelierelor sau laboratoarelor dentare sunt per- 
sonale, netransmisibile şi revoeabile în caz de contravenţie la dis- 
poziţiunile legii (art. 7). | | | 

Depozitele dentare, urmează regulele dreptului comun; ele sunt 
pasibile însă de pedeapsa închiderii şi confiscării materialului lor 
în folosul Statului, în caz de exerciţiu ilicit al farmaciei sau de 
comerţ neautorizat cu drogue şi substanţe medicamentoase (art. 8). 

Sancţiuni: Orice contravenţiune la vreuna din dispoziţiunile 
legii din 1923, e pedepsită cu amendă de 1000—5000 lei, care la 
prima, recidivă se dublează. La; a doua recidivă, contravenientul e 
trimis înaintea tribunalului de primă instanţă spre a fi pedepsit cu 
închisoare dela 6 luni până la un an. În plus, pe baza avizului Cou- 
siliului Sanitar Superior, se poate pronunţa şi închiderea cabine- 
tului dentar al contravenientului (art. 18). 

a) Orice cabinet, atelier, laborator sau depozit dentar, ce se 
va găsi funcţionând, ce se va, deschide sau se va înfiinţa, în contra. 
sau fără respectarea prevederilor legii de faţă, se va putea pune 
cu întreg conţinutul lui sub. sechestru provizoriu până la pronun- 

"ţarea, Justiţiei care, pe baza avizului conform al Consiliului Sani- 
tar Superior, va dispune confiscarea materialului instrumentar şi 
medicamentos găsit. Confiscarea se face în folosul serviciului sa- 
nitar al Statului, fără nici un fel de despăgubire şi fără vre-un 
prejudiciu în privinţa aplicării pedepselor de mai sus pentru fap- 
tul de contravenţiune (art. 19). - | 

b) Cei ce se vor găsi că-şi însuşesc în mod publie titluri de den- 
tistică pe cari nu le posedă, sau că arată în chip mincinos prin. 
firme ori reclame că deţin autorizări de practică a vreuneia, din ra- 
murile artei dentare, vor fi trimişi direct în judecata tribunalelor. 
ordinare spre a fi pedepsiţi cu amendă de 1000—5000 lei şi cu inchi- 
soare de 6 luni până la 2 ani. Prin aceiaş hotărâre se va dispune şi 
de întrebuinţarea. materialului profesional şi instrumentar, găsit şi 
pus sub sechestru la, efectuarea primelor cercetări, când, pentru 
aceste cazuri, aplicarea, sechestrului este obligatorie ca şi închide- 
rea pe cale administrativă, fără nici o altă formalitate, a localului 
care funcţionează în mod fraudulos (art. 20). 

Constatarea. contravenţiunilor sau delictelor decurgând din 
aplicarea oricăreia din dispoziţiunile legii pentru exerciţiul dentis- 
ticei cum şi instrumentarea lor se face — conform art. 17 — de către 
organele de control sau delegaţii Direcţiunii Generale a Servi- 
ciului Sanitar, cari în aceste operațiuni pot fi sau nu însoţiţi sau: 
asistați de un ofiţer de poliţie al localităţii respective. 

Aplicarea sancţiunilor se face cu îndeplinirea formelor pre-
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văzute în legea sanitară (vechiul art. 65 din L, S. 1910 modificat la 16 Februarie 1921 şi prin legea sanitară din 23 Martie 1926). - Prin aceste dispoziţiuni speciale din legea pentru practica dentisticei, se curmă o controversă, în ce priveşte dreptul de inter- venţiune pentru punerea în mişcare a aparatului judecătorese şi aplicarea sancţiunilor. Până la. legea, aceasta, tribunalele contestau organelor de control (serviciile sanitare ale primăriilor, de extmplu) 
calitatea de a intenta direct acțiunea, fără a, sesiza, în prealabil parchetul pentru pornirea, ei. Gu titlu de document voiu analiza 0 decizie a (turţii de Apel din” Bucureşti, graţie căreia un contra- venient la legea sanitară (practica ilegală a dentisticei) a fost de- clarat apărat de orice pedeapsă. 

In 1914, pe baza art. 83 şi 85 din vechea lege sanitară, Primăria, Ca- - Pitalei (prin serviciul sanitar al oraşului) se constitue parte civilă și a- pelează contra, sentinţei prin care 'Trib, Ilfov, S. Le. c. achitase (în 1913) pe un dentist de contrabandă. Primăria, prin reprezentantul ei, invoacă legea sanitară, spre a-şi valorifica, dreptul nu numai de a constata, contra.- venţiunile la, această lege, dar şi de a inţenta acţiunea, de urmărire şi pe- depsire. Curtea de Apel, S. IV (decizia Nr. 96 din 1914) îi contestă acest drept, prin urmare şi acela dea figura, în instanţa de apel, ca, parte civilă: '.. Considerând însă, că prima, susținere (dreptul de a intenta, acţiune pentru urmărirea şi pedepsirea contravenienţilor — N. A.) nu este înte- meiată, întrucât, conform art. 4 din Procedura Penală, acţiunea, pentru a- plicarea, pedepselor se exercită numai de funcţionarii publici, cărora le este încredinţat prin lege acest drept; că legea, sanitară, fiind o lege de in- teres general şi prin urmare de ordine publică, exercitarea, acţiunii penale în contra oricărui infractor nu aparţine decât Ministerului Public, care singur are dreptul de a deschide o asemenea, acţiune, când interesul şi ordinea socială au reclamat-o'“, - 
Curtea contestă Primăriei şi calitatea de parte civilă, pe următorul considerent;: e 
„Considerând în ce priveşte cea de a doua susținere, că s'ar fi con- slituit parte civilă înaintea Parchetului deasemenea, nu este întemeiată, întrucât nu a declarat în mod formal, conform art. 6 din Procedura Pe- nală, că se constitue parte civilă şi nici nu a, făcut vre-o cerere de daune- 

interese“, - 

Și Curtea, respinge apelul Primăriei. o 

Controversa aceasta e azi soluţionată prin textul categorie al legii din.1923. In adevăr, precum am văzut, nu numai constatarea contravenţiunilor şi delictelor decurgând din aplicarea, oricăreia din dispoziţiunile acestei legi, dar şi instrumentarea lor se face de către organele de control sau de către delegaţii Direcţiunii Gene- 
rale a Serviciului Sanitar (art, 17 ). Iar, prin art. 20, se precizează că infractorii la legea pentru practica dentisticei „„vor fi trimişi direct 
în judecata tribunalelor ordinare“, cari au a le aplica sancţiunile prescrise prin acelaş articol. In chipul acesta, tribunalele nu mai pot opune excepţiunea, de necalifieare, ridicată de Curtea de Apel. 

85008. — Dr. M. Minovici. Tratat de Medicină, Legală. 14
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Organele de control au competinţa legală de a intenta acţiunea, 
fără a mai recurge la ajutorul Ministerului Public. Pentrucă, în- 

suş art. 4 din Pr. P.; invocat de instanţa apelativă, edictează că 
„acţiunea: pentru aplicarea pedepselor se exercită de funcţionarii 

publici cărora este încredinţată prin lege“. Or, legea pentru exer- 
ciţiul dentisticei consacră în mod expres această calitate a orga- 

nelor de control ale Direcţiunii Generale a Serviciului Sanitar. 

Chestiunea, prezenţei ca parte civilă e deasemenea definitiv 
soluţionată, prin următoarea, dispoziţie din aceeaş lege: „In toate 
instanțele administrative şi judecătoreşti, şi pentru toate cazurile 

decurgând din aplicarea dispoziţiunilor. prezentei legi, Ministerul 
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale va fi citat a sta în instanţă ca parte 
civilă“. Va, să zică, nu mai e nevoie, conform art. 6 Pr. P., ca ad- 
ministraţia sanitară să facă în prealabil declaraţia că se constitue: 
parte civilă; în mod automat, tribunalele au obligaţia de a o cita în 
atare calitate. 

Dentistul autorizat comite delictul de uzurpaţiune de titlu 
(art. 334 C. P.) când, la numele său, adaugă titlul de doctor, 

O speţă de aplicare a dispoziţiunilor acestui articol ne-o oferă cazul . 
soţilor S$. și I. V. din Câmpulung (Muscel) cari, deşi nu se bucurau decât 
de autorizaţia, de a, practica dentistica redusă — pe baza confirmării unui 
drept câştigat — au uzurpat titlul de „doctor în chirurgia. dentară“, Prin 
sentința dela 1 Iurie 1925 — confirmată prin. decizia din Iunie 1927 a 
Curţii de Apel, S. I, din Bucureşti — Trib. Muscel îi condamnă la, câte 
2000 lei amendă (cu aplicaţia legii pentru majorarea amenzilor jude- 
cătoreşti). | 

In sensul acesta, s'a pronunţat și jurisprudenţa, franceză, în cazurile 
unor dentişti cu diplome americane, cari se intitulau: „Doctor X., dentist 
american“ (Curtea de Apel din Rennes — 1896 şi Curtea de Apel din 
Paris — 1899). Dimpotrivă Curtea de Apel din 'Paris: (1904) declară 
inexistent delictul, atunci „când dentistul pune pe tăbliţa indicatoare a | 
profesiunii sale: Dr. X., dela Şcoala Dentară din Filadelfia (deopildă)“. 

O sentinţă de condamnare pentru uzurpare de titlu, rostită de Trib. 

Senei, e astfel motivată: 
„Având în vedere că, prin anunţurile-reclame apărute într'un ziar, 

A. a, luat titlul de doctor, fără să indice origina acestui titlu; că cuvântul 
„doctor“, adăugat la numele de dentist, nu poate avea pentru public alt 
înțeles decât acela de doctor în medicină; 

„Considerând că, aceasta, constitue.o contravenţie caracterizată la 
dispoziţiunile legii sanitare, condamnă pe A. la, 100 fr. amendă şi 1 frane 
daune-interese către Asociaţia sindicală a medicilor. 

“Practica dentară de către medicii nespecializaţi era oprită, 
precum am văzut, şi sub imperiul vechii legi sanitare (art. 83), 
constant invocată de jurisprudenţa română în aprecierea infrac- 
ţiunilor comise, înainte de intrarea în. vigoare a legii din 1993.. .
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1. „Simplul titlu de doctor în medicină, nu dă dreptul la practica 
artei dentare, tără o diplomă sau certificat al unei școale pentru arta den- . 
tară“. (Curtea de Apel, S. III, Bucureşti Dec. 1914). 

2. „Pentru profesarea dentisticii nu este deajuns titlul de doctor în 
medicină cu dreptul de liberă practică, dar trebue şi o diplomă sau certi- 
ticat, care să confere doctorului în medicină dreptul de liberă practică a 
dentisticei, în Statul care are asemenea învățământ“. (Casaţia, Scoţia II, 
Decembrie 1914). . 

Responsabilitatea dentistului. — Dentistul, pentru greşelile grave 
comise în exerciţiul artei sale, poate fi urmărit atât în penal (art. 
248 şi 249 0. P.) cât şi în civil (art. 998 şi 999), 

Un dentist francez a fost condamnat la importante daune-in- 
terese, pentru greşeala de a fi făcut o injecție subgingivală cu su- 
blimat în loc de cocaină. | 

„. Prescripţia dreptului la onorarii. — 'Termenul 'de prescripţie de 
un an pentru revendicarea dreptului la, onorarii, aşa cum e sta- 
tornicit prin art. 1904 C. Q., având un caracter excepţionăl, după 
părerea lui Dimitrie Alexandresco, el nu poate fi aplicat şi den: 
tiştilor. In Franţa, termenul de prescripţie e de 2 ani. 

Cabinetul dentar nu e fond de comerţ. — Dentistul, ca şi medicul, 
chirurgul, nu este un comerciant nici nu poate face acte de comerţ. 

Sunt de natură civilă, iar nu comercială societăţile formate 
pentru exploatarea unui cabinet dentar, chiar dacă în mod acce- 
soriu s'ar vinde în el danturi falşe, ptafuri de dinţi, ete.



CAP. II 

1. DATORIILE MEDICULUI 

„C'est par le sentiment du devoir 

que bhomme acguiert le juste senți- 

ment de ses droits.“ 

(De Gerando) 

Pe cât sunt ele de complexe pe atât sunt şi de delicate datoriile 
medicului. Rolul acestuia e admirabil definit de Legrand du Saulle, 
când spune: „Medicul cu adevărat vrednic de acest nume trebue, 
în orice moment al vieţii sale, să facă dovadă de sagacitate, de su- 
pleţe de spirit, de un sânge rece imperturbabil, de o instrucţie. so- 
lidă şi mai presus de toate de un simplu bun simţ. Insuşirile lui de 
căpetenie să fie: devotamentul, lealitatea şi abilitatea“. Insuşiri 
cari îi sunt cerute sub împătritul raport al datoriilor faţă de sine 
însuşi, faţă de bolnavi, faţă de confraţi şi faţă de societatea con- 
stituită, 

1. Datoriile medicului către sine însuşi 

a) Pregătirea. — Cu mii de ani în urmă, Agyur-Veda hindusă 
rostea anatema contra aceluia care star încumeta să practice me- 
dicina, fără o pregătire temeinică, prin care nu se poate înţelege nu- 
mai instrucţiunea căpătată în anii de facultate ci şi o neîntreruptă 
primenire şi complectare a cunoştinţelor sale cu progresele reali- 
zate de arta, medicală. 

Pentru prestigiul corporației şi în interesul clientelei, medicul 
trebue să se ţină la, curent cu cuceririle ştiinţei, orice ignoranță ori 
neglijenţă datorită acesteia putându-i fi imputată ca o greşeală, 
(Printre considerentele sentinţei de condamnare a unui medie ger- 
man, declarat vinovat de moartea pacientului său, găsim formu- 
lată şi următoarea imputare: „Doctorul N. are vina de a nu se fi 
ținut la curent cu progresele ştiinţei medicale moderne, spre a pu- 
tea, poseda astfel o noţiune precisă de regulile stabilite de ea şi a 
le observa. Dacă ar fi posedat aceste cunoştinţe noui, şi-ar fi pu- 
tut da seama că procedeul întrebuințat de el putea să provoace 
moartea lui. H.“). Căci, medicina, după cum cu multă dreptate ob- 
servă, Cruveilhier, nu este numai o ştiinţă de observaţiune, ci una 
în care observaţiunea e secondată de raţionament, iar un rațio-
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naâment care nu e luminat de experiență duce la ruină, la em- 
pirism. Practica îi furnizează materialul de observaţie, iar studiul 
şi judecata, coordonează şi fecundează ideile. - 3 

Deşi format la o şcoală de observaţie şi de cunoştinţe pozitive, 
medicul nu trebue să fie lipsit de imaginaţie care să-l ajute la des- 

„coperirea bolilor bănuite ori la demascarea, celor simulate; dar să 
nu dea frâu liber acestei imaginaţii, spre a nu cădeă în păcatul exa- 
gerărilor, pentrucă, după cum ne învaţă Hippoerat, „aşa precum timiditatea e masca neputinţii, tot astfel temeritătea a aceea a. 
inexperienței“, ” 

Dreptarul îi va fi experienţa. Lipsit de aceasta, medicul nu 
e numai dezarmat pentru greaua şi delicata-i. misiune, dar consti- 
tue un pericol social. | 

b) Calitățile fizice, intelectuale şi morale. — Chemat nu numai să combată boala dar şi să inspire pacientului credinţa în însănă- 
toşire, medicul trebue să respire el însuş sănătatea. In deosebi i se cere să aibă o vedere ageră, o ureche bună (pentru auscultaţie), un miros şi un pipăit foarte sensibile, precum şi o memorie bună. 

Manifestaţiunile de scepticism nefiindu-i îngăduite, medicul se 
va arăta, blând, îngăduitor chiar cu maniile bolnavului, silindu-se să-i sădească în suflet nădejdea, siguranţa întremării. 

Demn, cinstit, medicul nu trebue să uite o singură clipă că el exercită un adevărat apostolat moral. Căminul al cărui prag îl calcă să-i fie sfânt, ferindu-se de a-l pângări nici chiar cu gândul. Şi pentrucă mai mult de cât oricare profesionist e expus ispitei, imboldului elementar al firii, se recomandă tânărului medie de a-şi lega inima de un cămin propriu: căsnicia constitue nu numai o pavăză pentru el, dar şi o chezăşie morală pentru familiile în cari devine conftidentul tuturor tainelor sexului, Căci, ispita femenină 
e o cursă la tot momentul întinsă sentimentului de cinste profe- sională a medicului. „Omul cel mai sever în principii, cel mai scru- pulos în purtare — spune Max Simon — trebue să se pună la adă- 
post contra, unei surprize a simţurilor. Medicul, care a, păcătuit în 
această privință, merită să fie pedepsit, ca unul care a abuzat de 
cea mai sfântă dintre încrederi“, căci lui, cu drept cuvânt, i:se a: 
plică stigmatul Don Juanului: „Penetrat domos et captivas ducit 
mulierculas“. Nu există scuza tentaţiunii. După cum nici mizeria 
neagră a bolnavului nu trebue să răcească zelul medicului, de ase- 
menea, viciul parfumat nu trebue să-i momească pornirile trupeşti. 

Medicul care, în exerciţiul profesiunii sale, sar lăsa furat de - 
pornirile instinetuale şi, fără voia, elientei sale, ar abuza de aceasta, 
se face pasibil de pedepsele prevăzute de art, 263 C. P., (atentat 
consumat sau numai încercat, fără violenţă, la pudoarea unei fete 
mai mici de 14 ani: 2—83 ani închisoare), art. 264 C. P., (atentat 
săvârșit cu violenţă la pudoarea unei fete mai mici de 15 ani — *
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maximul recluziunii, adică 10 ani; iar dacă un atare atentat e să- 
vârşit asupra unei femei majore — maximul închisorii, adică 10 
ani). Ceva mai mult, împotriva medicului se poate invoca şi cir- 
cumstanţa agravantă prevăzută de art. 265 C. P. (Dacă culpa- 
bilii sunt ascendenţii. persoanei asupra căreia s'a comis siluirea, 
sau dacă sunt dintre aceia cari au o autoritate asupra-i.u.. — şi 

doar medicul exercită un netăgăduit ascendent moral asupra clien- 

ților. săi), —articol care prevede maximul recluziunii pentru a- 

tentatul la pudoarea unei femei majore, şi maximul muncii silnice 

pe timp mărginit (20 ani — art. 7 C. P.), pentru atentatul săvâr- 

şit asupra unei fete mai mici de 15 ani. In caz când depe urma, a- 

„tentatului la pudoare se trage moartea victimei, indiferent dacă 

aceaşta e majoră sau minoră, atunci pedeapsa e cea, preserisă de 

art. 266 C. P. — munca silnică pe viaţă. (Prin moartea victimei 

Sar putea, înţelege şi sinuciderea acesteia, de vreme ce textul legii 

nu precizează, ci spune numai atât: „Dacă din crimele prevăzute 

la art. 263, 264 şi 265 va rezulta, moartea, culpabilul se va pedepsi 

cu munca, silnică pe viaţă”). 
: "Poate aceste pedepse se aplică şi în cazurile când victima a- 

tentatului la pudoare e de sex masculin. 
In: streinătate, principiile de morală, în ce priveşte purtarea 

medicului faţă de clienţii săi, sunt aplicate cu o deosebită străş- 
nicie. Nu i se iartă medicului nici „furtul unei sărutări“. Un caz 

clasic e acela care a făcut obiectul unei intervenţiuni a 'Tribunalu- 

lui de Onoare Medical din Brandenburg (Germania). Un medie a 
„fost condamnat la pierderea drepturilor sale de eligibilitate în Ca- 
mera Medicală timp de două perioade electorale, la o amendă de 
300 mărei şi la cheltuelile de judecată, pentru fapta „de a, fi sărutat 
o fată de 15 ani şi de a-i fi ţinut un limbaj ruşinos, în vreme ce 
o examina în cabinetul său“. 

€) Probitatea profesională. — Gelos de reputaţia sa şi de pres- 
tigiul corporaţiunii din care face parte, medicul se va feri de orice 
gest care ar putea, friza, şarlatanismul, care în fond vizează exploa- 
tarea credulităţii publice. Nu va uzurpa titluri şi nu va înşela lu- 

mea asupra valorii acelora pe cari le posedă; nu va recurge, iun 
scopul de a-şi face ori mări clientela, la, o publicitate extra-medi- 
cală, al cărei temei bolnavul n'are de unde să-l cunoască. 

Nu va recurge la samsari; nu se va lăsa ademenit, în schimbul 
unei participări la beneficiu, la prescrierea unor medicamente prea 
scumpe, a unor aparate ce nu sunt indispensabile sau a unor cure 
de cari pacienţii sar putea lipsi. 

Medicului nu'i este îngăduită înţelegerea cu empiricii, sub 
formă de preseriere de leacuri secrete; deasemenea îi e interzisă 
colaborarea cu somnambulii, făcându-se culpabil de o adevărată 
escrocherie, -
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2. Datoriile faţă de bolnavi - 

„Acolo unde e dragoste de aproa- 
pele său, e şi dragoste de artă“, 

” Ii (Hippocrat) 

1. Marea chemare a medicului e de a face binele — privilegiu, 
după cum observă Dechambre, neîmpărţit eu nici o altă profesiune. 
Duhovnic laie, medicul e în slujba tuturor, expunându-şi viaţa 
pentru a o scăpa pe a altora. Oricine are dreptul să bată la uşa lui, 
la orice oră din zi sau din noapte, el trebue să răspundă fără co- 
dire şi fără cârtire la chemarea, suferinţei. :Nici preocuparea de or- 
din material, nici gândul la primejdia molipsirii nu trebue să cân- 
tărească în hotărârea sa, care nu poate fi decât aceea a devota- 

_mentului. | a | 
„Cu tabloul viu al durerilor omeneşti vecinic înaintea ochilor 

săi, medicul trebue să găsească în conştiinţa sa mobilul unei acti- 
vităţi, unei simpatii inepuizabile. Deprinderea de a observa, sufe- 
rinţa, conştiinţa, chiar a neputinței artei sale în cazurile în cari 
viaţa e iremediabil atinsă, nu trebue să slăbească impulsul devo- 
tamentului său“ (Max Simon). Va sta streajă la căpătâiul bolna- 
vului, chiar dacă se declară agonia, pentrucă şi medicul, deşi om 
de ştiinţă, trebue să creadă în posibilitatea, unei minuni a naturii. 
Pentrucă omul artei trebue să fie întotdeauna pătruns de maxima 
paradoxal științifică: „Nu există boli, există numai bolnavi“ şi că 
„natura medicatriz“ joacă un rol precumpănitor în evoluţia, şi des- 
nodământul, favorabil sau funest, al procesului bolii: 

In ciuda identităţii calificărilor, sunt tob atâtea, cazuri patologice 
câți indivizi sunt, pentrucă, fiecare din aceştia, are felul său de a suferi 
şi de a, muri, după cum are felul său de a, trăi — în funcţiune de tempe- 
ramentul său, de idiosincrasiile sale, de ereditatea, sa, de tarele sale con- 
genitale sau dobândite, de regimul său, de viciile sale, de accidentele su- 
ferite și de multiplele influenţe ale mediului variabil. Febra, ţifoidă sau 
apendicita lui A nu e febra tifoidă sau apendicita lui B., iar ftizia lui C. 
e alta decât a lui D. (Emile Gautier — „Le Journal“, 7 August 1909). 

Intervenţiunea morală a medicului contribue cu mult, foarte mult la înfiriparea, şi întărirea voinţei bolnavului de a se însănă- 
toşi şi scăpa, deci la fortificarea puterii lui de rezistenţă: „Le doe- 
teur 'Tant-Mieux sauve tant de malades que le docteur Tant-Pis.- 
eât probablement perdus“ — după cum atât de sugestiv se ex- 
primă Dr. J.- A. Riviăre în „Annales: de Psychothârapie“.: Me- 
dicul trebue să creadă şi să se silească să, inspire bolnavului înere- - derea în eficacitatea cooperării forţei de auto-conservare — acel
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self defence care e atât în onoare în practica medicinei la neamu- 
rile anglo-saxone: „The best physician îs the best înspirer of hope“ 
(Cel mai bun medie e acela care ştie să inspire mai mult nădej- 
dea. — Richardson). | 

Paralel cu intervenţia sa terapeutică, medicul se va strădui să 
îndepărteze din raza vizuală a minţii pacientului spectrul dizolvant 
al morţii: | 

Groaza de moarte îşi exercită acţiunea, cu brutalitatea unui trai- 
matism, asupra elementelor nervoase, asupra aparatului cerebro-spinal. Așa 
precum. vedem încrederea și bucuria dilatând oarecum nutrițiunea şi 
sporind vitalitatea, organică, tot aşa un moral defectuos, un moral de- 
primat constitue cel mai rău element de prognostie. A spera să te 'nsănă- 
toșezi, e a lucra, la, însănătoşirea ta. Medicii cari au cele mai multe succese, 
sunt acei cari isbutesc să însufle pacientului curaj şi încredere. E enormă 
influenţa, moralului asupra fizicului, în deosebi la generaţiunile contem- 
porane, mai mult sau mai puţin pecetluite cu tara nevropatică. Dacă nu 
reuşim să stârpim ideea, fixă a zădărniciei oricărei lupte cu agentul de 
distrugere care e boala, orice reacțiune defensivă e condamnată să dea, areş. 
(Dr. J.-A. Rivire: „Annales de Psychopathie*). 

2. Dacă se găseşte în faţa unui caz în care mai e o licărire de 
nădejde prin întrebuințarea unui mijloc eroic — care însă ar şi 
putea grăbi catastrofa — datoria medicului e de a nu ezita din 
consideraţiunea, pentru reputaţie sau chiar viitorul său. Dar acea- 
stă intervenţie să mu îmbrace caracterul unei experimentări. În nici . 
o clipă să nu nesocotească sfinţenia vieţii omeneşti: „Science sans 
conscience — a zis Montaigne — est la ruine de Pâmet, 

Datoria medicului e de a pune toate resursele ştiinţei şi devo- 
tamentului său în serviciul bolnavului care i-a încredinţat viaţa. 
Sub nici un cuvânt nu poate, nu trebue să se abţină, chiar atunci 
când, din consideraţiuni de umanitate, de moralitate superioară, 
de apărare a familiei muribundului, e în prada unui caz de con- 
ştiinţă cum ar fi acela, cu atâta putere tragică evocat de Paul Bour- 
get, în nuvela sa „Les Deux Soeurs“: 

Intâmplarea, face ca, Contele de Roqueville, atins de morbul lui Bright 
şi în prada, unor accese de uremie, să afle că unul din cei patru fii ai săi 
e fructul unei legături adulterine a soţiei sale. Și atunci meditează o 
răzbunare oribilă: fără ştirea soţiei, cheamă, telegrafic pe fiii săi ca, odată 
adunaţi la căpătâiul lui, să destăinuească grozavul adevăr; în chipul a- 
cesta va, fi ucis respectul ce-l] purtau mamei lor şi-i va lăsa sub odioasa 
bănuială mutuală, care-i va, învrăjbi. Or, în noaptea care precede sosirea 
fiilor, contele e zguduit de o teribilă criză de uremie convulsivă. Un 
singur mijloc îi mai rămâne medicului, nu spre a-l scăpa — de oarece e 
irevocabil condamnat ,—ci numai spre asi prelungi cu puţin viaţa: 
flebotomia. Medicul e în curent cu răsbunarea meditată: interveni-va, el ca, 
om al artei, cu conștiința că, prelungind viaţa muribundului, contribue la 
deslănţuirea dramei? Ori, încrucișându-și braţele şi nepreocupându-se decât 
de interesul familiei, va, lăsa, ca, moartea, să-și desăvârşească, opera cu o oră 
mai de vreme?



DATORIILE MEDICULUI FAȚĂ DE BOLNAVI 169 

După o chinuitoare frământare sufletească, medicul se hotăreşte 
pentru îndeplinirea strictă a datoriei sale profesionale. Operează, flebo- 
tomia; criza trece — şi astfel drama se'ncheagă. Scena, atroce are loc. De 
durere, conteșa, moare, după câteva, luni, de o. boală de ficat; doi din fiii 
ei mor și ei, iar ceilalți doi se urăsc de moarte. 

Cazul acesta de conştiinţă a format pe vremuri (în 1905) obiee- 
tul unei anchete intreprinse în „Figaro“ de doctorul Horace Blan- 
chon. Din răspunsurile primite, spicuim următoarele pasagii: 

1. Soluţiunea dată de Bourget e cca justă, definitivă, 
Aş vrea numai să se zică lucrurilor pe adevăratul lor nume: sfătuind 

pe medie să fie om înainte de a fi om al artei, însemnează, a-l îndemna, la, un 
asasinat pasiv, dacă, nu face decât să se abţină, de la, o intervenţiune ne- 
cesară pentru salvarea bolnavului, cum ar fi: să nu sângereze pe uremicul 
în prada unei crize convulsive; să nu deschidă tracheea pacientului al 
cărui laringe e obstruat de un vedem al glotei; să nu practice ligatura 
unei artere deschise; să nu recurgă la tracțiunile ritmice ale limbii unui 
asfixiat. E îndemnat la un asasinat activ, atunci când grăbeşte moartea 
clientului său, fie printr'o injecție de aconitină sau de strichnină, substi- 
tuită unei înjecţiuni de morfină, fie printr'o eloroformizare prea, mult pre- 
lungită, fie, însfârşit pe orice altă cale. In ambele cazuri păcătueşte și 
faţă de datoriile sale profesionale și faţă de lege care e în dreptul ei să-i 
ceară socoteală — Dr. H. Hallopeau. 
__.2. Romancierul pune pe medie între datoria sa profesională şi da- 

toria sa de om, 
După mine unul, medicul nu trebue să cunoască, decâţ o singură da- 

torie: datoria, de om al artei de a lupta din toate puterile sale contra bolii 
şi contra morţii. | 

Dacă, pentru motive de „umanitate superioară'“, ar nesocoti această 
datorie şi ar grăbi moartea pacientului, ce grozavă ar fi răspunderea lui! 
Căci, medicul se-poate înșela şi să socoată definitiv condamnat; pe un 
bolnav .care va, supravieţui în ciuda tuturor regulilor Facultăţii. Medicul 
trebue să ignoreze orice circumstanță streină de datoria ui profesională, 
şi cu atât mai vârtos nu are s'o aprecieze. — Dr. L. Grancher. Ă 

„3. Blândețea, sensibilitatea, răbdarea unită însă cu fermitatea 
— iată însuşirile esenţiale ale medicului în raporturile sale cu pa- 
cientul. La nevoe, să recurgă şi la intimidare faţă cu un bolnav re- 
calcitrant. Se citează exemplul clasic al lui Patin care a înduplecat 
pe o femeie să mănânce, agitând spectrul unei morţi apropiate. 

4. Dacă faţă de atari pacienţi fermitatea e recomandabilă, de 
regulă însă medicul nu trebue să uite că misiunea lui nu e numai 
de a tămădui durerile trupului, ci şi de a alina chinurile sufletului. 
„Agonia însăşi trebue cruțată şi, în faţa, muribundului, medicul nu 
trebue să vorbească de iminenţa sfârşitului. Cu atât mai mult va 
menaja, pe cel atins de o boală cronică, ferindu-se de a lăsa, pe pa- 
cient să înţeleagă că afecțiunea de care: suferă e incurabilă. — De 
faţă cu bolnav nu se va, întreţine nici cu confratele sau confrații 

„chemaţi. în consult, nici cu familia. Suterinţa, e o majestate înaintea 
căreia trebue să amuţească orice preocupare de ordin frivol: „Prae-
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sente aegroto, —ne învaţă Ambroise Par6 —taceant colloquia, 
effugiat risus, dum omnia dominat morbus“. 

'5. De multe ori, medicul se găseşte în faţa unor pseudopaci- 
enți, bolnavi închipuiţi: datoria lui e de a uza de toate resursele in- 
teligenţei, spre a-i convinge de inexistența boalei.. . 

6. Faţă de copii, medicul va face dovadă de o răbdare împinsă 
la ultima limită, pentrucă trebue să ţină seamă de vârsta fragedă, 
a pacieniului şi inconştienţa firască acesteia. 

î. Insfârşit, vom aminti medicului că în domeniul suferinţei 
nau există bariere de origine etnică ori de natură confesională şi că 
pentru el, dispensator al nădejăii, toţi bolnavii sunt fraţi întru 

"omenire. * 

x + 

S. E locul să relevăm şi rolul însemnat ce femeea-medic Pa. jucat 
şi e chemată să-l joace în exerciţiul unei profesiuni al cărei atribut 
principal, ştiinţa, e complectat de marile atribute sufleteşti: blân- 
deţea, caritatea, compătimirea, cari sunt podoaba inimii femenine. 

. Ne bucură că s'a, isprăvit şi' la noi cu prejudecata că promis- 
cuitatea, sălilor de cursuri, de disecţie şi de clinică ar constitui o. 
primejdie permanentă pentru virtutea fiicelor noastre. Răspunsul 
dat lui Morache de o studentă pariziană: „On ne manque de respect 
ă une femme que quand elle le veut bien“, e răspunsul stereotip pe 
care trebue să-l dea şi studenta română la orice aluzie malițioasă. 

YFemeea îşi are locul mareat în medicină încă din faza nebu- 
Joasă a acestei ştiinţe: multe femei au fost zeificate de către nea- 
murile antice, iar Biserica creştină numără o ) femeie medie printre 
sfintele sale: Sfânta Nicerata. 

9. Vizitele, — In cadrul datoriilor medicului faţă de bolnavi in- 
îră şi chestiunea vizitelor. 

- Ca principiu, datoria elementară a medicului e de a răspunde 
fără şovăire în caz de urgență, fără să facă din asistenţa sa un 9- 
biect de toemeală. In orice altă împrejurare însă, e liber să dea ori 
să nu-şi dea îngrijirile unui bolnav; dar, odată ce a primit, are 0- 
bligaţia de a nu-şi mai părăsi pacientul. „Numai în împrejurări. 
grave şi excepţionale — sună o jurisprudenţă franceză — dacă so- 
coate că nu trebue să urmeze cu vizitele, medicul trebue să înștiin- 
țeze pe bolnav ori pe familia acestuia, că se retrage definitiv“, 

* In evoluţia îmbucurătoare a moravurilor noastre, cu conştiinţa ce- 
o are azi medicul despre demnitatea sa profesională, ar fi poate de 
prisos să amintim de vechiul precept: „dMedicus non accedat, nisi v0-- 
catus“ „ adică nici să nu-şi ofere serviciile nici să nu le pr elungiască 
din propria lui iniţiativă, fără consimțământul pacientului ori al fa- 
milici. Ca normă, frecvenţa vizitelor, oricare ar fi mediul social ab
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clientului, trebue să fie în funcţiune de gravitatea cazului. Bine în- 
ţeles, că la cererea expresă a pacientului ori a familiei acestuia, se 
poate deroga.dela această regulă. In ce priveşte pe medicii asocia- 
țiunilor sau corporațiilor, ei nu trebue să 'se impună societarului 
care, tocmai pentrucă dispune de mijloace, înțelege să uzeze de li- 
bertatea alegerii. 

10. In legătură nemijlocită cu chestiunea vizitelor stă aceea a 
consultului medical. Sa 

In principiu, medicul curant nu trebuie să ia iniţiativa unui 
consult pe care nu l-ar. comporta gradul de gravitate al cazului; 
dar nici nu are dreptul de a se opune cererii formale a bolnavului 
ori a familiei acestuia; poate. însă refuza consultarea unui con- 
frate lovit de nedemnitate. 

„Orice colaborare între. confraţi— în majoritatea cazurilor 
propusă de medicul curant sau uneori acceptată de-el la cererea 
bolnavului ori a familiei, —nu trebue să 'se inspire decât din 

„interesul clientului, fie că e vorba de un consult ori de o operaţie 
chirurgicală. 

Profesorul sau specialistul chemat în consult nu trebue să 
jignească prin atitudinea, lor pe medicul curant: întrun consult nu 
există diferenţiare, toţi oamenii artei fiind egali, iar profesorul 
sau specialistul au datoria de a lua întâiu avizul confratelui care 
a dat primele îngrijiri; o vor face şi atunci când bolnavul e adus 
în cabinetul lor de consultații — adică vor cere să fie de faţă şi 
medicul-curant. 

In caz de dezacord serios, în cursul unui consult, medicul cu- 
rant va înştiinţa despre aceasta pe familia bolnavului, pentruca 
aceasta să consimtă la chemarea unui alt medie cu rol de arbitru. 
Medicul curant, ale cărui păreri vor fi găsite neîntemeiate sau gre- 
şite, trebue, din proprie iniţativă, să se retragă, spre a lăsa îngri- 
Jirea pacientului pe seama unui alt confrate. 

Medicii consultanţi, odată misiunea lor terminată, vor înceta 
orice raporturi cu bolnavul, acesta. urmând să rămână în căutarea 
medicului curant. | 

In caz când e socotită necesară o intervenţie chirurgicală, chi- 
rurgul — care în ocurenţă își asumă întreaga, răspundere — e a- 
cela care împarte rolurile între colaboratorii săi; cu acest, prilej 
va stărui ca medicul curant să fie şi el de faţă, evitând cu tot di- 
nadinsul de a aduce cea mai mică știrbire prestigiului acestuia. 

_3. Datoriile faţă de contraţi 

a) Îndată după aşezarea lui într'o localitate, unde se află şi 
alți medici, noul venit va îndeplini actul de elementară politeţă, de 
a le face câteo vizită, pe care aceştia, neapărat i-o vor întoarce.
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Cu chipul acesta se stabilese acele raporturi de corectă şi chiar 
de cordială confraternitate cari sunt şi trebue să fie onoarea, cor- 
poraţiunii medicale, rămânând ca un vestigiu al unui trecut întu- 
necat zicala de tristă şi urâtă faimă: Pessima invidia medicorum, 

b) Nu-i e îngăduit medicului, sub nici un preteat şi sub nici o 
formă, de a căuta să ia locul unui coleg pe lângă un bolnav, într'o 
familie ori într'o asociaţiune. Dacă e adevărat că e în dreptul său 
„de a primi pe oricine în cabinetul său de:consultaţii, el însă nu tre- 
„bue să se ducă la un bolnav, dacă are cunoştinţă de faptul că un 
coleg al său, care până atunci îl căutase pe acel pacient, n'a fost 
plătit. E, după cum spune Monfaleon, o chestiune de delicateţă, de 
a refuza îngrijirile sale unui bolnav care a primit deja pe acele 
ale unui alt confrate. Primind. totuș, pentrucă împrejurările i-o 
impun, nu va lipsi de a, înştiinţa despre aceasta, pe medicul al că- 
rui succesor a, devenit. 
„Intre numeroasele cazuri ce se pot ivi, ar fi şi acesta: Un me- 

die chemat la căpătâiul unui bolnav, are el dreptul să i dea acestuia 
îngrijirile solicitate, atunci când medicul, care l-a precedat, a în- 
cetat vizitele și când clientul declară că nu mai vrea să recurgă la 
serviciile confratelui congediat? Soluţiunea dată de Asociaţia, sin- 
dicală a medicilor din Paris e următoarea: Medicul se va duce, 
însă cu condiţiunea, de a nu fi cunoscut pe bolnav prin intermedia- 
rul primului practician şi de a aveu siguranța că acesta a fost 
plătit. 

Dacă în caz de extremă urgenţă sau în lipsa medicului curant, 
e chemat la căpătâiul unui bolnav, datoria medicului e să se ducă, 
însă cu îndatorirea pentru el ca, de îndată după întoarcerea confra- 
telui, să-l pună pe acesta îri curent cu tratamentul prescris şi pe 
loc să înceteze vizitele. Aceiaşi regulă de conduită va observa în 
caz când un coleg, trebuind să se absenteze vreme mai mult sau 
mai puţin îndelungată, îl roagă să-i ţină locul. 

In absenţa medicului curant şi în caz de extremă urgență (cum 
ar fi o hemoptysie'abundentă, o hemoragie sau o embolie cerebrală, 
un oedem acut al plămânului, etc.), practicianul, indiferent de ra. : 
porturile sale personale 'cu confratele absent, cu bolnavul ori cu 
familia acestuia, trebue neapărat să răspundă la chemare şi să-şi 
continue îngrijirile până la, sosirea medicului curant. Iar dacă bol- 
navul sau familia, acestuia reclamă un consult medical, datoria, ele- 
mentară a medicului curant e de a pretinde stăruitor ca şi confra- 
tele care l-a înlocuit să fie invitat la acest consult, 

c) Instârşit, o altă chestiune care sar putea, pune în ce pri- 
veşte raporturile dintre medici, ar fi aceea a unei concurențe neleale. 
Insuşi prestigiul corporației interzice medicului ceeace sar pu- 
tea desemna sub numele de supralicitație în reducerea onorariului. 
Practica medicinei nu e o intreprindere comercială care să admită
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rabatul. Onorariul e în funcţiune de vechimea, vaza şi specializarea 
praeticianului, pe deoparte, şi de importanţa localităţii ori a car- 
tierului din centrele mai mari, pe de alta. 

Din nenorocire, avem de înregistrat şi la, noi cazuri de o ade- 
vărată concurenţă neleală, făcută de unii practieieni pe cale de 
anunţuri în ziare, circulări, afişe, ete., cum ar fi deopildă „Ineu- 
noştiinţarea“ unui medie din provincie care, după ce-şi face o re. 
clamă de bâlciu, încheie astfel: 

„Serviciile ce pun la dispoziția, D-ys sunt mai avantajoase decât ale oricărui alt medic din . . . ., căci, prin inspecţiile frecvente ce fac în 
judeţ, am posibilitatea să rămân 10-—]2 ore în localitatea, unde se află bolnavul, urmărind apoi tratamentul şi mersul boalei prin personalul sa- nitar din circumscripția bolnavului. 
mA se servi de adresa: .. e 

Şi autorul acestei scandaloase reclame iscălea cu titlul său ofi- cial de medic-primar al unui judeţ! E1 s'a făcut vinovat nu numai de nesocotirea, uneia din legile morale ale exerciţiului medicinei, dar şi de o nesocotire a legii sanitare şi de un abuz de autoritate, prin aceea că utiliza personalul sanitar, plătit de Stat, în interesul cli- entelei sale particulare pe care o momea prin avantagiile trâmbiţate. d) Regulatorul cel mai indicat, ca, autoritate şi competinţă, atât în chestiunile de practică medicală cât şi în acelea cari pri- vese raporturile între medici, ar fi, firește, sindicatul profesional cu un consiliu de disciplină cum e acela al organizaţiei barourilor. Să sperăm că acum cel puţin, după ce sa, convins de răul imens ci l-au făcut intrigile şi combinaţiile cu caracter de bisericuțe per- - sonale ori de meschine interese de politică de partid, corporaţia medicală se va arăta. mai geloasă şi de bunul ei renume şi de apă- rarea, drepturilor sale fireşti şi imprescriptibile. Incercările dure- roase ale trecutului, — fruct al unor frământări cu totul streine de adevăratele nevoi ale exerciţiului profesiunii — să, folusească acelora cari vremelnic au răspunderea destinelor corporaţiunii. Să se inspire dela străduințele repetate ale unor vrednici înaintaşi cari, timp de decenii, nu s'au mărginit să scoată strigătul de a- larmă, ci, conştienţi şi de demnitatea corporaţiunii şi de menirea: unui 'sindicat profesional, au făcut sforţări titanice întru îndru- marea, Asociaţiunei Generale a, Medicilor din România — unica. . asociaţiune profesională — pe calea, adevăratelor interese ale prac ticii medicale, în chip atât de fericit definite de magistrul francez; Lacassagne: 1. influenţa moralizatoare (unitate de vederi, sfaturi începătorilor, aviz în situaţiuni critice, constrângerea celor de rea; credinţă de a-şi exercita profesiunea în chip onorabil); 2. lupta. eficace în contra oricărei încercări de ştirbire a autorităţii şi drep- turilor corporaţiunii; 3. împiedicarea, exerciţiului ilegal al medicinei.
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Asociaţia, . Generală a, medicilor din România, înfiinţată în 1897 şi 
cu sediul în Bucureşti — din care, din nenorocire nici astăzi, după peste 
treizeci de ani dela ființare, nu fac parte toţi medicii cu drept de liberă 
practică din țară — va avea, conform noului statut, câte o filială de Judeţ. 

Scopul ei, astfel cum este definit în art. 4 al statutelor modificate în 
congresul general din Decembrie 1926, e: a) Cultivarea simţimintelor de 
stimă, confraternitaite Şi susținere colegială; b) Apărarea drepturilor mem- 
brilor Asociaţiei şi-a, intereselor generale sanitare; c) Studierea proble- 
melor sanitare și a chestiunilor ştiinţifice medicale; d) Organizarea cor- 
pului medical pe baza unei legi, prin care să se garanteze drepturile me- 
dicilor şi prin care să se statueze principiile deontologice cari vor con- 
duce profesiunea medicală; e) Constituirea de sindicate afiliate ale cor- 
pului medical pe baza unui statut-tip care va face parte integrantă din re- 
gulamentul de aplicare a statutului Asociaţiei; f) Crearea unei case de 
ajutor şi credit, a unui fond de economie şi a unei case de pensiuni pentru 
familiile medicilor; g) Infiinţarea unui Buletin și a unor publicaţiuni ale 
Asăeiaţiei; ) De a, întruni pe membrii ei într'o adunare generală anuală în 
București; î) De a organiza congrese ştiinţifice în toate centrele mari ale 
țării și diferite excursiuni; 3) Înfiinţarea unei biblioteci centrale. 

Program pe leare-l consider ca un minim şi ale cărui punete do- 
vesc să nu rămână ca o simplă î înşirare de deziderate, adăugând noui 
decepţiuni la cele de eri. 

4. Datoriile faţă de societate 

Sunt datorii consfinţite de morală ori decurgând din pr 
scripţii formale ale legilor şi regulamentelor de administraţie 
publică. 

1. Pentrucă, în exerciţiul profesiunii sale, fie ca simplu prac- 
tician fie ca expert, medicul are un contact mai rar'ori mâi frecvent 
cu organele justiţiei, e necesar să aibă o cunoștință sumară de or- 
ganizarea judecătorească a ţării. 

Organele puterii judecătoreşti sunt 1) Judecătoriile de ocol 
(urbane, rurale sau mixte, după caracterul comunelor ce compun 
circumscripțiile lor); 2). Tribunalele (una sau mai multe secţiuni) 
câte unul în fiecare capitală de judeţ; 3) Curțile de Apel (cu un 
număr variabil de secţiuni) în număr de 12 şi cu reşedinţele în ora- 

şele: Bucureşti, Braşov, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Constanţa, Cra- 
iova, Galaţi, Iaşi, Oradea-Mare, Timişoara și 'Târgul-Mureş; 

4) Curţile cu Jurați câte una de fiecare judeţ; 5). Curtea de Casa- 
ție şi Justiție a cărei jurisdicțiune supremă se întinde asupra în- 
tregului teritoriu al Statului român. 

Jurisdicţiunea pentru infracțiunile săvârşite de militari este 
organizată printwo lege specială a funcţionării Consiliilor de Răs- 
boiu și a Consiliului de Revizie. | 

Or ganele ministerului public sunt: par chetul Curţii de Casaţie, 
parchetele: generale ale Curţilor de Apel şi parchetele Tribunalelor,
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Infracţiunile sunt cercetate de cabinetele de instrucție, conduse de 
către judecătorii tribunalului respectiv, numiţi prin -delegaţiune 
specială, Sa o 

„Infracţiunile de natură penală sunt de trei grade: 
1) Contravenţiunea pedepsită cu închisoarea dela 1 până la 

15 zile şi cu amenda de 5 până la 25 lei. 
2) Delictul pedepsit cu: închisoarea, dela 15 zile până la 5 ani; 

interdicţiunea dela, 6'luni până la 6 ani a unora din drepturile po- 
litice, civile ori de familie; amenda dela 26 lei în sus. 

(Conform legii din 25 Martie 1993, toate.amenzile se socotesc 
înzecit), a | 

3) Crima pedepsită cu: munca silnică pe viaţă sau pe timp 
mărginit dela 5 până la 20 ani; recluziunea dela 5 la 10 ani; de- 
tenţiunea dela 3 la 10 ani; degradaţiunea civică dela 3 la 10 ani. 
„Mai sunt infracţiuni de natură civilă, cari interesează în de- 
osebi practica, medicală şi prevăzute de Codul Civil sub numele de 
delicte și quasi-deliate. De 

Asupra fiecăruia din aceste diverse infracţiuni se rostese in- 
stanţele în competenţa cărora cad. 

x 

x x- 

Aplicarea legilor şi regulamentelor privitoare la respectarea 
ordinei sociale impune medicului, cu sancţiunea unor pedepse de- 
terminate, o serie de obligaţiuni pe cari le arătăm mai jos: 

A) Actele de stare civilă 

1. Declaraţiunea de naştere. Prescripţiunea, Codului Civil: 
Art, 42 (al. 1). — Nașterea copilului se va declăra, de către tată] său, în lipsa acestuia, de către medici sau chirurpi, moașe sau de către orice 

alte persoane cari: vor fi fost faţă la, naştere, 

Declaraţiunea aceasta, conform art, 41 C. C. şi art. 69 din Re 
-gulamentul privitor la, actele de stare. civilă, trebue făcută în ter- 
men de 3 zile după ziua în care femeia s'a uşurat, chiar dacă -e 
vorba de un născut-mort (art. 67 din acelaş regulament). Ziua, naș- 
Şterii nu intră în calculul termenului. 

a) Pentru copilul născut întrun spital sau într'o casă de să- 
nătate publică sau particulară, declaraţiunea, o face direcțiunea 
stabilimentului (art..73 Rgt. act. st. civ.). - Să 

__b) Pentru copilul născut pe un vas român călătorind pe mare, 
„leclaraţiunea se face în faţa căpitanului bastimentului, în termen 
de 24 ore (art. 45 C. C,, şi art. 78 Rgt. act. st. civ.). a 

c) Pentru gemeni se face o declaraţie unică, indicându-se or-



176 SANCȚIUNILE PENTRU DECLARAȚIUNILE MINCINOASE 

dinea nașterii şi numele fiecăruia dintre copii (art. 82 Rgt. act. 
st. civ.). | 

d) Declaraţiile de naştere în oştire, când. trupa se găseşte în 
afară de teritoriul român sau pe teritoriul român, în timp de răz- 
boiu sau turburări, se fac în 10 zile după naştere (art. 77 C. C.). 

2. Abaterile dela aceste prescripţiuni sunt; pedepsite cu închisoare 
şi amendă: | 

Art. 276 (Codul Penal). — Verice persoană care, asistând la o naş- 
tere de copil, nu va îi făcut declaraţiunea preserisă, de codicele civil, în 
timpul cerut de acea lege, se va, pedepsi cu închisoare dela, 15 zile la 
6 luni şi cu amendă dela, 26 la, 300 lei. (Conform legii din 25 Martie 1993, 
amenda, se socotește înzecit — N. A.). 

„Pentru orice: declaraţiune mincinoasă despre naşterea unui 
copil, ofiţerul stării civile sesizează parchetul (art. 84 Rgt. act. st. 
civ.),siar infractorul e pedepsit cu recluziunea: 

„Art. 275 (C. P.). Culpabilii de răpire, de tăinuire, de supresiunea, 
unui copil, de substituţiunea unui copil în locul altuia, sau aceia cari 

» vor face să, treacă un copil ca născut dintr'o femee care însă nu l-a. 
născut, se vor pedepsi cu recluziunea. . 

Declaraţiune mincinoasă e desigur în cazul când se anunţă ca 
născut dintr'o femee un copil care nu este al acesteia, ca una ce a 
avut interes fie să-şi procure un copil viu în locul celui născut mort 
ori mort după facere, fie să simuleze o sarcină inexistentă, cum 
a fost cazul cu Draga Maşin pe care Alexandru Obrenovici a aşe- 
zat-o alături de el pe tronul Serbiei. 

Un atare caz a făcut obiectul unei urmăriri penale în Franţa. Femea, 
care cumpărase copilul, a chemat pe medicul ei curant după facerea ima- 
ginară şi, arătându-i pruncul, l-a rugat să se ducă să facă declaraţia, la. 
ofiţerul stării civile. Medicul s'a executat. In urma unui denunţ, parchetul 
s'a sesizat și instrucţia a, stabilit că femeea, care abuzase de buna credinţă 
a medicului, simulase naşterea spre a, putea, îndupleca pe un bătrân bogat 
cu care trăia, s'o ia de nevastă. Urmărit ca complice, medicul a; fost 
condamnat. 

De aci se vede de câte garanţii trebue să se 'nconjoare medicul 
când e chemat la o facere şi soseşte după naşterea, copilului. 

3. Excepţiunile. — Art. 43 C. C. şi art. 74 Rgt. act. st. civ. pre- 
scriu că actul de naștere va arăta cu deslușire ziua, ora, locul naş- 
terii, sexul copilului, pronumele ce i se va da la botez precum şi : 
numele de familie, profesiunea sau meseria şi domiciliul tatălui, 
mamei şi al martorilor. 

a) Ar decurge, că medicul sau moaşa ar avea obligaţiunea să
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indice eventual și numele mamei naturale. Chestiunea, e controver- 
sată. Interpretatorii legii sunt de părere, că declaranţii nu pot fi. 
siliţi s'o facă şi nu pot “fi pedepsiţi potrivit art. 276 C. P., dacă au 
refuzat sau intenţionat au omis să dea această declaraţie. 

In Franţa, al cărei Cod Penal e mut în această privinţă, a in- 
tervenit o jurisprudenţă a Curţii de Casaţie (1844) care decide, 
că art. 346 C. P. (276 C. P. Român) nu se poate aplica medicului, 
ca unul care e legat prin secretul profesional şi deci nu are voie să 
divulge împrejurările în cari s'a născut copilul, dat fiind că „le: 
silence sur toutes ces choses A lui confices lui est împos€ par Part. 
378 (305 C. P. Român) du m&me code“, 

O altă jurisprudenţă a aceleiași Curți (1845) apără de penali- 
tate şi pe moaşă, ca una ce deasemenea. e socotită depozitară a, se- 
cretului privitor la, filiaţiune: „La sage-femme est depositaire du 
secret relatif ă la filiation de Penfant“. 

Interesul legii, prin art. 42 din Codul Civil, e de a asigura, no- 
ului născut o posesiune de Stat, stabilind cel puţin faptul naşterii 
din partea mamei; dar acest postulat nu poate trece peste îndato- 
rirea formală impusă medicului, de a nu destăinui secretele cu- 
noscute în exerciţiul profesiunii sale. Dar această chestiune a fili- 
aţiunii o vom trata separat la capitolul: „Naşterea“. 

D) Jurisprudenţa streină, cea franceză în deosebi, merge şi 
mai departe: spre a garanta secretul mamei, hotărăşte că medicul 
su e ținut să îndice nici măcar locul unde s'a produs facerea — in- 
dicaţiune expres cerută de art. 43 C. C. Român. 

“In adevăr, o sentinţă din 1875 a Tribunalului Senei conţine ur- 
mătorul considerent: „peAttendui qu "il est constant que, le plus sou- 
vent, lindication de la maison, oi a eu licu Paecouchement, 6qui- 
vaudrait ă ă la divulgation du nom de la măre, qu en conseguence, 
la declaration de ce domicile ne peut îlre exigee...“, 

Prin urmare, în Franţa medicul e formal oprit să vorbească, 
în această privinţă. Mai mult, această obligaţiune a tăcerii e ex- 
tinsă, după cum observă Brouardel, şi pentru cazul când mama 
naturală e minoră sau servitoare: medicul nu va destăinui Țaoorea 
clandestină nici părinţilor minorei, nici stăpânilor servitoarei. . 

c) Care ar fi datoria medicului, dacă sar găsi în fața unui co- 
pil născut viu şi pe care persoana ori persoanele interesate Par La 
înlăturat printr'o crimă? 

Sunt două eventualităţi: sau pruncuciderea a fost stivârşită 
înainte de sosirea, medicului chemat să asiste dar venit prea, tâv- 
ziu, sau după plecarea medicului care a moşit. 

Dacă: pruncuciderea e anterioară sosirii sale, medicul nu are 
decât obligaţia da a anunţa nașterea, lăsând în sarcina familiei de- 
claraţia -de deces. 

Dacă pruncuciderea e posterioară . intervenţiei. sale la facere, 

85% i 2
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medicul, care s'a achitat de obligăţiunea declarării naşterii, va păs- tra secretul asupra morţii violente a, copilului. In acest sens sună o decizie din 1850 a Curţii de Apel din Angers (Franţa). 
d) Cazul unui copil născut-mort. Codul civil fiind mut în a- ceastă privinţă, -e operantă dispoziţia generală a articolului 42 pen- tru declaraţiunea naşterii, — după cum precizează de altfel art. 67 din Regulamentul privitor la actele de stare civilă, („Orice naştere a unui copil, viu sau mort, trebue declarată...“), complectat prin, art, 72 din acelaș Regulament („Declaraţiunea despre naşterea unui copil mort trebue făcută în termenul prescris mai sus, dacă copilul are forma unei fiinţe omeneşti“). . - 
Rezervând pentru capitolul „Naşterii“ chestiunea viabilităţii, vom observa numai atât pentru îndrumarea, medicului: jurispru- denţa e aproape constantă în mai toate ţările, că declarațiunea e obligatorie mumai dacă copilul s'a născut după 6 luni, adică după a 180-a zi de gestaţiume, 
e) Am văzut că art. 73 din Regulamentul privitor la actele de stare civilă impune Direcţiunii spitalului sau casei de sănătate Duo blică sau particulară obligațiunea declaraţiunii pentru naşterile sur- "venite într'un atare stabiliment. Dar dacă mama are interes să. tăinuiască condiţiunile naşterii într'o casă de sănătate particulară? dedicul nu va deroga dela îndatorirea categorică a secretului pro- fesionul. 
Jurisprudenţa, Casaţiei franceze e constantă sub acest raport şi prin deciziile date a, declaraţ ilegale ordonanţele prin cari auto- ritatea comunală a, încercat să asimileze asemenea stabilimente 

cu hotelurile şi hanurile cărora le e impusă declaraţiunea locata- rilor. Singurul drept recunoscut poliţiei comunale, e acela de a controla condiţiunile de higienă ale caselor în cari femeile vin să nască eladestin şi de a fixa numărul maxim al pensionarelor ce pot fi primite într'o asemenea casă. 
Pentru Franţa, unde problema despopulării a format în tot- deauna una dintre cele mai vii preocupări, garantarea, naşterii 

clandestine e considerată ca o necesitate; „Lrebue, proclamă Brou- 
ardel, ca femeca, care doreşte să nască în taină, s'o poată face ne- stingherit, de oarece în joc e un interes social“. -Pentrucă fără a- 

" ceastă garanţie de inviolabilitate a, seeretului ei, femeea care a gre- şit ar putea sucomba, ispitei fie de a provoca avortul, fie de a-și suprima, fructul unor raporturi osândite de morală. 
* 

x + 

In coneluziune; voiu observa că mai toţi comentatorii Codului nostru civil, dintre care cel mai erudit şi mai sagace a fost desigur regretatul Dimitrie Alexandresco, sunt de părere că obligațiuneu declaraţiei — în lipsa tatălui (absent ori împiedecat dintr'o cauză
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de forţă majoră) sau dacă femeea e nemăritată — e simultană pen- - 
tru medicul, chirurgul şi noaşa cari au asistat la facere. Persoa- 
nele acestea sunt deopotrivă datoare de a se achita de această în- 
datorire, iar nu în mod succesiv una, în locul alteia. Prin urmare, 
în caz de constatăre a contravenţiei, toate aceste persoane vor fi 
pedepsite în mod colectiv. Dacă mama n'a născut la domiciliul 
bărbatului, ci într'o casă străină, obligaţia, declaraţiei cade mai 
întâiu asupra tatălui legitim şi, în lipsa acestuia, asupra, medicului, 
chirurgului şi moaşei cari ar fi dat concursul lor la naştere. 

4. Constatarea. decesului. — După lege (art. 63 C. C.), consta- 
tarea incetării din viaţă incumbă ofițerului stării civile, în prac- 
tică însă, megicului verificator. Acesta trebue să constate întâiu, 
dacă moartea, e reală. In acest scop, va, aştepta câteva ore dela, în- 
cetarea din viaţă, spre a putea, constata, mai lesne simptomele cada- 
verice, afară de cazurile când i se va, raporta, că există, bănuiala, de 
moarte aparentă, când va proceda la un examen minuţios, spre a 
evita, riscul unei îngropări premature. - 

Dacă. judecă moartea reală, medicul verificator va, invita; pe . 
delegatul polițienesc să închee actul de declaraţia morţii, în care 
se va, indica, ziua şi ora în care a, fost făcut. Dacă medicul socoate 
că moartea, nu e reală, se amână îngroparea până când, printr'o 
a doua vizită, se va, constata realitatea decesului. Apoi va examina 
cadavrul, spre a stabili cauzele morţii. | 

In sarcina medicului verificator e de a arăta, dacă sunt urme 
de violență (bănuială de luptă, accident, sinucidere sau crimă) 
după care semnează buletinul care e remis ofițerului stării civile. 

"Regulamentul pentru înmormântări prescrie medicului verifi-. 
cator ca, în declaraţia sa, să indice numele medicului sau medici- 
lor cari uu îngrijit pe bolnav înainte de deces şi numele, farmaciei 
de unde s'au procurat medicamentele. 

Invitaţi, medicul sau. medicii curanţi sunt datori să fie aţă 
la cercetarea, medicului verificator şi să dea desluşirile ce li s'ar 
cere, 

Medicul verificator are obligaţia de a studia simptomele de 
epidemie şi a le raporta, administraţiei sanitare. Va comunica şi 
orice observaţii vrednice de .reţinut în interesul ştiinţei, în cerce- 
tările ce se fac în ce priveşte moartea. 

În nici un caz oficiul de medic verificator nu trebue să fie în- 
deplinit de medicul care a căutat pe decedat, spre a nu da loc la. 
suspiciuni cu privire la împrejurările în cari s'a produs moartea. 

B. Vaccinările | | . 

Vaccinaţiunea, şi revaccinațiunea, sunt gratuite, Orice copil 
trebue să fie vaceinat până la etatea de şase luni. Revaccinarea
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este obligatorie între 9 şi 12 ani. In caz de epidemie de variolă, toți locuitorii comunei se Vor revaceina. (Art. 45 [. S.): 
Asemănaţ art. 1 din regulamentul pentru vaccinare şi revaceinare dela 10 Septembrie 189 „ Vaccinarea și revaccinarea, este obligatorie pentru toţi lociiitorii ţării, adică nu numai pentru copii, dar şi pentru oamenii mari, 
Astfel, refuzul unui om mare de a se prezenta, la chemarea, vaceina- - torului, pentru a se vaceina, sau revaccina, constitue o contravenţiune la, re- gulamentul de vaccinare şi revaceinare, şi dar se face culpabil de delictul prevăzut și pedepsit de art. 175 din legea sanitară. (Cas., S. III, 1901). 
Regulamentul vaceinărilor interzice medicului de a lua limfă dela, persoane vaccinate ori revaceinate, | „Orice abatere dela prescripţiile acestui regulament e pedepsită „cu o amendă de 5—100 lei. (Art. 45 Legea Sanitară). - 

Q. Privigherea prostituţiei 
Medicii cari calcă. dispoziţiunile regulamentului în această ma- terie, se pedepsese cu o amendă de 100 lei. 

D. Controlul alimentelor şi băuturilor 
Medicul sanitar însărcinat cu controlul alimentelor şi băutu- rilor, precum şi cu constatarea diferitelor fraude şi falşificări, care ar fi dovedit că, numai din spirit de şicană sau de interes perso- nal a dresat acte și a făcut demersuri spre a se da în judecată co. mercianţi şi industriaşi, vânzători sau producători, e pedepsit, cu revocarea, şi amendă dela, 50 la, 1000 lei, şi e ţinut răspunzător de daunele la cari eventual ar putea. fi obligate autorităţile respective (Art. 62 L. 8). Cu destituirea e pedepsit medicul care, cu bună ştiinţă şi cu intenţiunea, de a, se eluda, sau face cu neputinţă con- trolul, a călcat prescripţiunile Regulamentului pentru controlul a- limentelor şi băuturilor şi reprimarea fraudelor, Severitatea acestor sancţiuni e justificată: pe deoparte prin marea. însemnătate ce o prezintă controlul alimentelor pentru să- nătatea “publică, iar pe de alta prin puterea probatorie în justiţie a procesului-verbal dresat de medicul care exercită acest control: 

Dacă faptul de a, pune în consumaţie alimente stricate a, fost con- statat de medicul-sef al orașului, care le-a păsit în prăvălie expuse spre vânzare, deși inculpatul nu a semnat recunoaşterea sa făcută cu ocazia - acestei constatări, tribunalul se poate totuşi întemeia pe acel proces-verbal, din moment ce, în lipsa iscăliturii inculpatului, recunoașterea, lui a, fost afirmată de doi inartori subseriși în procesul-verbal, (Cas., S. II, 1912). 
Medicul sau agentul sanitar cari, în îndeplinirea unei misiuni de control al alimentelor, vor fi suferit un ultragiu, au calitatea de a se adresa justiţiei pentru pedepsirea vinovatului:
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După art. 61 din legea, sanitară, printre cei ce pot constata calitatea, alimentelor şi băuturilor ce se dau în consumaţiune publică sunt și 
agenţii sanitari, de unde rezultă că loviturile aplicate unui asemenea, agent, 
pe când se transportase la un asemenea, stabiliment; comercial, pentru a con- - 
trola, calitatea unor alimente puse în vânzare, constitue delictul de ultraj, 
întrucât agentul sanitar se găsia în exerciţiul funeţiunii. (Cas., S. I, 1913). 

E. Declararea bolilor molipsitoare 
Art. 39 al Legii Sanitare impune medicului obligaţia neîntâr. 

ziatei ” declaraţiuni către autoritatea, sanitară a locului a urmă- 
“toarelox cazuri de boală, ivite în practica sa: ciuma, holera, febra 
tifoidă, tifosul exantematic, tifosul recurent, dezinteria, variola, 
scarlatina, oreillonul, difteria, meningita cerebro-spinală, tusea 
convulsivă, febra puerperală, conjunctivita granuloasă, lepra, teta- 
nosul, răpciuga, dalacul, turbarea şi muşcăturile de animale tur- 
bate, erisipelul, botulismul şi infecţiunile alimentare, polymielita 

“infantilă, encefalita letargică. 
a) Regulamentul pentru prevenirea, bolilor infecțioase prescrie 

că, în cazuri dubioase de ciumă, holeră, variolă, tifos, scarlatină 
şi angină difterică, medicul nu va aştepta .confirniarea, diagnozei, 
ci va face declaraţiunea de urgenţă, cu arătarea, că diagnoza nu este” 
bine constatată, urmând ca, după verificarea, ei, să confirme sau | 
să infirme prima arătare. | 

b) Tuberculoza este şi ea, supusă declaraţiunii obligatorii (art. 
47 L. 8.), pentru toate cazurile cu focar deschis. Medicii cari au 
în sarcina lor supravegherea institutelor de orice fel, publice şi 
private, civile şi militare, sunt datori să comunice regulat cazurile 
de tuberculoză confirmată. Aceiaşi obligaţiune .o au medicii cari, 
prin exerciţiul profesiunii lor, constată cazuri de acest fe] (la re- 
crutare, inspecţiuni şcolare, examene medicale diverse, ete.).. Se 
asigură bolnavilor. păstrarea secretului medical de către autorita- 
tea, căreia, cazul 'se declară. La cererea celur interesaţi, declaraţia 
de tuberculoză poate fi verifivată de autoritatea, sanitară superi- 
oară. In circumscripțiile rurale, organele sanitare mai sunt obli- 
gate de a cerceta şi înregistra periodic cazurile de tuberculoză, din 
cercul lor de activitate, întoemind tablouri nominale. 

c) Declaraţiunea pentru bolile molipsitoare enumărate mai sus 
se face verbal sau prin scrisoare recomandată (eu menţiunea pe 
plic: „Declarare de boală infecțioasă“, care seuteşte de taxa poştală), 
cu arătarea numelui și a locuinţei. 

Medicii. vaselor sunt datori să anunţe pe medicul sanitar al 
primului port român în care sosese,'despre orice caz de boală de- 
elarabilă, sigură ori bănuită, ce sar ivi pe bord, în cursul călă- 
toriei.. o | 

Persoanele, desemnate să primească, declaraţia de boală molip- 
sitoare, sunt datoare s!o înregistreze la orice oră din zi şi din
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noapte, la, cancelaria serviciului lor, la, domiciliul lor sau în orice alt loc ar fi găsite de cel ce voeşte să anunţe cazul sau cazurile. 
Medicul de circumscripție, de îndată ce primeşte o declarare pentru una, din bolile epidemice: ciuma, holera, febra tifoidă, tifosul exantematic, tifosul recurent, dizenteria, variola, scarlatina, dif- leria, meningita cerebro-spinală, răpeiuga, dalacul, fie că diagnos- ticul e confirmat sau numai bănuit, vă vizita pe bolnav la domiciliul său de atâtea ori de câte ori va fi necesar până la confirmarea, sau infirmarea diagnosticului, 
d) Când um bolnav este lăsat la domiciliu, medicul sanitar n'are a se amesteca în tratamentul bolii, fără cererea familiei, sau a celor c6 au răspunderea, bolnavului, dacă există deja un medie curant. „ Dar nici medicul curant nu are dreptul de a se amesteca, în măsurile - cu caracter de a opri întinderea bolii, dictate de medicul sanitar, ori a .le suprima sau numai modifica, (Art. 40 L. 8.). 
€) E responsabil înaintea, Ministerului Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale şi e pasibil de pedepse disciplinare medicul care va fi or- donat suspendarea cursurilor unei şcoli pentru timpul mai lung „de 5 zile (interval necesar pentru desinfecţiunea, localului), ori fără motiv real. (Art, 441. 8). 
Î) Medicul sau agentul sanitar, cari vor afla despre existenţa unui caz de dalac, morvă, tuberculoză sau turbare la animale sunt datori a-l declara, autorităţii sanitare și administrative locale, pentru a se lua măsurile dictate de poliţia, veterinară. (Art. 46 L. $.). 9) 'Medicii verificatori de decese, medicii de oraş şi medicii de circumscripţii vor comunica de urgenţă autorității sanitare a, locului . orice caz de deces datorii unei boli infecțioase. 
După apariţia chiar a unui singur caz de boală infecțioasă în- tr'o localitate, medicul sanitar are datoria, — în vederea măsurilor "de izolare şi a examenului microscopie ori bacteriologic al materiilor patogene — de a, verifica, diagnoza, procedând) însă cu cea mai mare urbanitate faţă de medicul curanţ dacă există. | 

* 

+ x 

Constatarea infracţiunilor şi pedepsirea contravenienţilor se fac după normele ârt, 63 din Legea Sanitară, indiferent dacă medicul. „sau agentul sanitar contravenient este sau nu funcţionur public. (Art. 53 Legea Sanitară), 
| Medicul sanitar sau agentul sanitar cari nu vor face declara» fiunea obligatorie a tuberculozei sunt pedepsiţi de autorităţile de cari depind (Stat, judeţ sau comună) cu pierderea lefii pe 1:—6 luni. In caz de recidivă, se vor putea aplica şi celelalte pe- * depse prevăzute în statutul funcţionarilor publici, sau în legea. de organizăre a administraţiei respective. |
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Dacă. medicul nu este funcţionar publice, pedeapsa e amenda de ' 
2000—5000 lei, care se dublează în caz de recidivă. 

Medicul curant care, în caz de diagnostice confirmat, nu face 
declararea bolilor epidemice, sau contribue să se împiedece izolarea 
ordonată de autoritatea, sanitară, ori aplicarea celorlalte măsuri de 
profilaxie, e pedepsit cu o amendă de 200—1000 lei. 
„Pentru recidivă, se va putea condamna la pierderea, dreptului 
de practică a medicinei pe timp mărginit până la şease luni. 

Procesul-verbal al medicului sanitar, constatator al contraven- 
țiunii, are putere introductivă şi doveditoare în justiţie şi în fața 

. organelor administrative. Dovada contrarie nu se poate face decât 
prin înscriere în falş (art. 37 L. 8.). 

E însă nul procesul-verbal, atunci când medieul sanitar care 
l-a dresat nu constată el însuș, prin chiar acest act, existenţa. boalei 
contagioase: 

Când medicul sanitar, pe al cărui proces-verbal instanța de fond se 
întemeiază, pentru a condamna pe un alt medic, pentrucă n'a făcut deela- 
raţiunea, unei boale de febră tifoidă către autoritatea, sânitară, respectivă, 
nu constată el însuşi, prin acel proces-verbal, existenţa boalei molipsitoare, 
de care se pretinde «a suferit persoana îngrijită, de inculpat, şi procesul- 
verbal nici nu arată alte fapte şi împrejurări, din cari se poate deduce 
existenţa, boalei, în afară de o carte de vizită, transmisă de inculpat unui 
coleg al său, în asemenea, caz, proba cu martori invocată de înculpat, 
pentru a stabili contrariul: de cele afirmate în acest proces-verbal, este 
admisibilă, | | . 

Astfel fiind, când tribunalul declară că dovada, contrarie nu se poate 
face decât prin înscriere în falș, fără să ţie seama că procesul-verbal de 
contravențiune nu conţine vre-o constatare făcută de medicul sanitar 
despre existenţa reală a, boalei tăinuite, ci numai o afirmare a boalei pe 
baza, unui bilet, care poate fi dat numai de complezenţă, prin acest mod 
de'a, judeca a. nesocotit dreptul de apărare al inculpatului, aplicând în mod 
erori dispoziţiunile art. 59 alin. ultim. din legea sanitară. (Cas., S. II, 
1914). 

In afară de aceste sancţiuni administrative, medicul mai e pa-. 
sibil de o pedeapsă penală preserisă de art. 377 C. P. şi caro sună: 

„Acela care nu execută măsurile luate de guvern,. privitoare la, 1zola- 
re, la privegherea sau la poprirea, de a importa, spre a, întâmpina, întinderea, 
unei boale contagioase (molipsitoare), se va, pedepsi cu închisoare până la 
2 ani, iar dacă, din cauza unei asemenea infracţiuni, vre-o persoană se va 
fi molipsit, pedeapsa va fi închisoare dela 2 luni până la ? ani“, 

F. Igiena industrială 

Medicul, care a căutat sau a examinat pe un lucrător pe care-l 
crede suferind de'o intoxicație cu plumb, fosfor, arsenic, mercur 
sau alte intoxicaţiuni indicate de Direeţiunea Generală a Servi-
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ciului Sanitar, şi nu va. aduce cazul la cunoştinţa medicului sanitar local, e pedepsit cu o amendă de cel mult 100 lei. (Art. 80 L. S.). Un medic poate servi mai multe așezăminte industriale, Acţi- vitatea unui astfel de medie, din punctul de vedere al eficacităţei asistenţei medicale, cade sub controlul Direeţiunii Generale a Ser- viciului Sanitar, care-l exercită prin inspectoratul technie industria]. Medicul sanitar local sau, în lipsa/i medicul stabilimentului in- dustrial va, asista la ancheta făcută de ofiţerul de poliţie judiciară asupra, unui accident petrecut în timpul şi prin faptul luerului şi care ar avea de urmare moartea sau o incapacitate de muncă de „ peste o lună a lucrătorului: (Art. 181 L, 8.). 
Medicii stabilimentelor industriale au obligaţia de a comunica Direcţiunii Generale a Serviciului Sanitar, prin medicul sanitar local, tabloul consultaţiilor, numărul, felul şi pricina accidentelor, proveniența, şi felul intoxicaţiunilor şi bolilor infecțioase, observa- ţiunile şi dezideratele de natură igienică şi sanitară. (Art, 82 L.'S.). ___ Aceste îndatoriri sunt formale și sub nici un cuvânt nu pot fi nesocotite: | 

„ârt 76 din legea sanitară (art. 1 L. Ș. 1926) pedepseşte deopo- trivă'pe patronii, firmele sau medicii, cari nu vor anunţa la timp autorităţii locale, comunală, sau polițienească, un acoidenţ întâmplat unui lucrător într'un aşezământ industrial, fără, nici-o deosebire dacă accidentul a avut, ca urmare numai o incapacitate de lucru sau moartea, ori o infirmitate Sravă temporară sau permanentă. 
Această obligaţie legală, pusă persoanelor mai sus arătate, nu poate fi înlăturată sub cuvânţ că autoritatea respectivă a putut lua, cunoștință despre accident în alt mod, (Cas., S. 11. 1919). 

Medicii primari de judeţe şi medicii sanitari pot intra, inspecta Şi cerceta, oricând în timpul lucrului, orice aşezământ industrial (Art. 8 L. 8). 

G. Medicul rechiziționat în caz de flagrant delict 
1. Art. 389, al. 11 din Codul Penal edictează o amendă de 10-15 lei (socotită înzecit, conform legii din 25 Martie 1923) pentru „cei ce nu vor da ajutorul ce li se va cere la întâmplare de înecăciune, ' de aprindere, de tâlhării, de Jafuri, flagrant-delict, clamoare pu- blică sau alte asemenea nevoi“, 
Jar art. 42 din Codul de Procedură Penală preserie: „Procuro- rul, cerând trebuinţa, va lua împreună cu dânsul una sau două per- Soane, presupuse, prin arta sau „profesiunea lor, capabile de a aprecia, natura și circumstanţele. delictului“, „2. Da, ca orice cetățean, medicul e dator cu asistenţa sa în caz de nenorocire şi să răspundă la chemarea, reprezentantului parche- tului spre a-l asista cu cunoștințele practicei sale. Dar nu Orice medie
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„poate fi rechiziționat pentru facerea unei aulopsii — o asemenea o- 
peraţie fiind de competinţa medicului legist ori a medicului expert 
asermentat. | | 

„Părerea, noastră e întărită printr”o sentinţă judecătorească, din 
care reproducem considerentul final: 

„Anutopsia unui cadavru, spre a se descoperi cauza, morţii, nu este un 
act material pe care l-ar putea, săvârși oricine, ci este lucrarea unor per- 
soane cu cunoștințe speciale, astfel că refuzul amati asemenea concurs, în 
specie al medicului, nu poate cădea în prevederile articolului 389 al. 11. 
Fără cuvânt s'a-susţinut-cum-că-al. 11 -al articolului 389 este sancţiunea, 
art. 43 Pr. P. care dă dreptul procurorului, în caz de moarte violentă, să - 
ceară asistența unui medic sau chirurg şi prin urmare e aplicabil în 
specie. Art. 43 Pr. P. se referă la constatarea, faptului odată comis şi 
această constatare, ori câtă urgenţă ar reclama, nu are nimic de comun: 
cu acele circumstanțe eminamente urgente enumărate de art. 389 al. 1], 
“cari cer un ajutor imediat, instantaneu. Altceva, este a scăpa pe cineva 
dela moarte, a da ajutor victimei, a pune mâna, pe, criminal, şi altceva 
a constata faptul, lucru ce se poate face mai târziu, fără vre-o mare 
pierdere pentru societate, SE 

„Deasemenea, refuzul medicului de a face autopsia nu întră nici în 

ezpresiunea „sau alte asemenea nevoi“, căci şi acele.presupuse nevoi trebue 
să fie asemenea cu celeialte, adică să aibă caracterul de urgenţă arătat 
mai șus“.. (Trib. Vaslui, sentința din 4 Mai 1891). 

H. Medicul martor 

Medicul, chiar fără a fi învestit eu mandatul de expert, are 
dese prilejuri de a îi citat în faţa organelor justiţiei, şi una din a- 
ceste împrejurări e aceea când, în cercetarea, unei cauze, e nevoie şi 
de mărturia lui. ” 
„1. In civil, în deosebi în chestiunile de stare civilă în care 
proba testimonială e admisă, mărturia medicului iniţiat are o nedis- 
cutabilă putere probatorie, în cazurile excepţionale când registrele 
stării civile mau fost ţinute ori au fost pierdute (caz de naştere, 
căsătorie, moarte). In sensul acesta, s'au: pronunţat Curțile de Apel 
din Galaţi și Craiova, iar deciziunile lor au fost confirmate de 
Curtea de Casaţie care a respins excepţiunea de inadmisibilitate in- 
vocată în temeiul art. 1191 C. QC. e a 

Medicul, citat, e dator să se prezinte, chiar dacă, e încredinţat că 
mărturia, lui par fi de nici o utilitate justiţiei, altfel e pasibil de 
pedeapsa amenzii de 100 lei, fără drept de apel (art. 198 C. Pr. C.), 
care se triplează la refuzul de a răspunde la a, doua chemare (art. 
189 C. Pr. C.). Justificându-și însă absenţa, el poate fi scutit ori. 
zertat de amendă (art. 190 C. Pr. C.). 

2. Medicul citat ca martor trebue să-şi justifice absenţa, şi în 
afacerile de resortul justiţiei penale, expunându-se altfel, în afară
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de amendă, şi la pedeapsa închisorii dela 15 zile la 2 luni (art. 192 
Codul Penal). | | | | 

3. Medicul martor trebue să răspundă nu numai la, citarea in- 
stanțelor de judecată ei şi la aceea a judecătorului de instrucţie: 

Art. 77 C. Pr. P. — Orice persoană chemată spre a da mărturie va, fi | 
datoare a, se conforma întru toate citațiunii ce i s'a trimis, La din contra, 
urmare, ea va, putea fi constrânsă la aceasta de judecătorul de instrucție 
printr'o amendă, de cel mult 200 lei, pronunţată după concluziunile procu= 
rorului fără, nici o altă formalitate, nici termen și fără apel. Judecă-. 
torul de instrucţie va, putea, deasemenea, să ordone în contra acelei persoane 

„constrângerea, corporală, spre a, o aduce să-și dea, mărturia, 

Justificându-şi însă absenţa, medicul poate fi iertat (art. 78 
0. Pr. P.). 

4. Dacă citaţiunea, la care nu răspunde emană dela tribunal, 
prima absenţă e pedepsită cu amendă, iar pentru a dona se pronunţă. 
constrângerea corporală (art. 155 C. Pr, C.). 

9. Citat la Juraţi și neprezentându-se, medicul care nu-şi Justi- 
fică absenţa, € judecat de Curte şi pedepsit conform art. 77 C. Pr. C. 
reprodus mai sus. 

6. Depoziţia medicului e inoperantă şi în materie penală atrage 
şi nulitatea sentinţei, care a intervenit, dacă el șa depus în prealabil 
jurământul: . 

„Nu poate să-și bazeze judecătorul fondului hotărârea sa, în consta- 
tarea, faptului pe mărturia: medicului, fără a-l supune jurământului ce se 
cere în genere dela, toţi martorii în criminal. Omisiunea acestei forma- 
lităţi anulează, hotărârea“. (Curtea de Casaţie, 1865). 

7. Dacă din desbateri ar reeşi bănuiala asupra sincerităţii de-— 
poziției, preşedintele poate ordona arestarea martorului (art. 355 
C.Pr.P.). 

8. Absența nejustificată a medicului martor la juraţi fiind 
cauză de amânare a procesului, cheltuelile acestuia sunt puse în sar- 
cina, martorului (art. 378 C. Pr. P). 

9. Pentru mărturie mincinoasă, medicul, ca orice alt martor, e 
pasibil de pedepsele edictate de Codul Penal: 

Art. 287. — Vericare mărturie mincinoasă, în materie criminală, sau: în contra, acuzatului sau în a sa, favoare, se va pedepsi cu maâximul în- chisoarei și cu interdicţiunea, pe timp mărginit. 
Dacă, însă acuzatul, din cauza unci asemenea, mărturii, se va fi osândiţ. la munca, silnică pe timp mărginit, pedeapsa va fi rceluziunea, de 6 până. la 10 ani; iar dacă, osânda acuzatului a, fosb munca silnică pe toată viaţa, martorul mincinos se va osândi la munca, silnică pe timp mărginit, 

Mărturia mincinoasă în pricini corecţionale se pedepseşte cu 
2 ani închisoare (art. 288 C. P.), iar în pricini polițienești cu închi- 
soarea dela 1—6 luni (art. 289 C. p.).
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- Mărturia mincinoasă în pricini civile e pedepsită cu închisoare 
până la doi ani (art. 290 C. P.). 

„Martorul mincinos, dovedit a fi fost mituit, e pedepsit cu reclu- 
ziunea în afaceri corecţionale ori civile, iar cu închisoare de 1—2 
ani, în pricini poliţieneşti (art. 291 C. P.). 

Mărturia, mincinoasă, dovedită, indiferent de gradul pedepsei, 
atrage descalificarea persoanei de a mai putea depune în justiţie 

"la o a doua cercetare a, procesului (art. 448 C. Pr. P.).



CAP. III 

SECRETUL MEDICAL | 

„Aegrotorum arcana, visa, audita, 
intellecta, eliminet nemo“ (Statutele din 1761 ale Facultăţii din Paris). 

1. Duhovnie laic, medicul are urechi de auzit şi ochi de văzut, dar gura trebue să'i rămână mută în ce priveşte tot ce i s'a în- credințat sau a. putut afla în exerciţiul profesiunii sale, fie în pro- priul său cabinet, fie în casa bolnavului, „Disereţiunea medicului, spune Morache, trebue să fie absolută, aproape prin nimic îngrădită. E poate cea mai importantă, dintre formele responsabilităţii pro- fesionale“. Şi e cu atât mai mult ţinut să nu se abată dela această lege morală, cu cât creditul tăcut de bolnav și familia lui con- ştiinţei medicului, sub raportul discreţiunii, nici nu mai e supus discuţiunii. „Atunei când un bolnav cheamă pe un medie (observă acelaș autorizat comentator al preceptelor deontologice) nici odată -— Şi aceasta e o cinste pentru noi — nici nu se gândeşte să facă apel la tăcerea noastră, convins că aceasta se înţelege dela. sine“, Iar Brouardel, stăruind asupra, marei estinderi a zonei de influenţă a discrețiunii profesionale, lămurește că, „secretul medical prezintă un atât de mare interes social, că legislatorul a ţinut ca, oricine ar fi bolnavul, acesta să aibă siguranţa, că poate să se destăinuiască fără nici o grijă unui om capabil să-i dea îngrijirile reclamate de starea sa şi tot odată incapabil de a-l trăda&, Și ca să risipească orice motiv de şovăire, marele magistru francez ţine să precizeze, că această obligaţie nu încetează, nici faţă de un individ autor al unei nelegiuiri: „Chiar dacă bolnavul e un ucigaş care, în săvârşirea crimei sale, a fost rănit, şi e deci nevrednic nici măcar de o brumă de compătimire, trebue să-i dai îngrijivile necesare, iar datoria te opreşte de a-l da pe mâna tribunalelor, Legiuitorul a chibzuit că interesul sănătăţii acestui om primează chiar pe acela a] Justiţiei“. Aşa şi-a înţeles obligaţia secretului profesional marele chirurg fran- cez Dupuytren care, solicitat să dea informaţiuni organelor de poli- ție judiciară, a dat un răspuns de o înălţătoare tărie morală. Era în zilele de groază ale revoluţiei din Iunie 1830 şi Dupuytren, cercetat asupra răsculaților răniţi şi aduşi la, spitalul de sub conducerea, sa, a făcut această. lapidară declaraţie: „In sălile spitalului eu nu ani văzut revoluționari; mam văzut decât răniţi“. 

*



NATURA CONTRACTUALĂ A SECRETULUI MEDICAL |. 189 

In înţelegerea datoriei sale morale medicul nu are alt judecător 
decât. conştiinţa sa: „Datoria dictată de conștiință nu mai trebueşte 
definită“ (Dâchambre). | | 

In Germania, o jurisprudenţă a Curţii Supreme din Leipzig 
proclamă că „prin secretele încredințate de bolnav medicului său, se 
înţeleg toate faptele pe cari medicul, în exerciţiul profesiunii sale, 
le află fie singur, fie din conftidenţele pacientuluit:. 

Morache, Brouardel, Dechambre şi cu ei toţi marii înaintaşi pe 
tărâmul medicinei legale, caşi marii jurisconsulți din toate vremu- 
rile şi din toate ţările, cari au proclamat sfinţenia secretului medical, 
n'au făcut decât să se inspire din prescripţia dogmatică transmisă 
din antichitate și înserisă în formula, jurământului hipocratie, în 
Rig-Veda şi. Ayur-Veda, hindusă, în porunca morală, care, la vechii 
Egipţieni şi Ebrei, lega pe preotul care totodată era şi depozitarul 
ştiinţei medicale. „Medicul — spuneau vechii Greci — trebue să ştie 
să tacă; i se cere să aibă caracterul unui om de o cinste desăvârşiţă“, 
Digestele Romanilor înfierează ca, pe un ticălos pe medicul care 
violează secretul profesional. | 

Şi nu sunt decât rare excepţiuni de ţări civilizate, în cari se- 
cretul medical să nu fie garantat printrun text de lege. In rândul 
acestora trebue să trecem Anglia unde s'a impus concepția lui 
Taylor, după care „bolnavul n'are decât să nu facă medicului con- 
fidenţe“, deoarece „nimeni nu e obligat să fie martor contra, pro- 
priei sale persoane“. Concepţie şi argumentare pe care, din fericire, 
nu le vedem împărtășite aiurea. Iar în Italia, obligaţiunea secre- 
tului profesional încetează în faţa, justiţiei. (art. 102 și 103 0. P.1.): 
medicul e obligat, ca, în interval de 24 ore, să denunțe faptele 
grave aflate în exerciţiul profesiunii sale. 

Conepţiune şi dispoziţiune tiranice, pentrucă 'se jugulează 
însuş exerciţiul celui mai sacru dintre drepturile medicului: eri- 
teriul conștiinței sale. Prin acceptarea de a presta serviciile sale, 
medicul contractează faţă de clientul său nu numai obligaţiunea de 
a se devota îngrijirilor de dat dar şi aceea de a nu-i divulga taina 
încredinţată: - 

- În esența lui, secretul medical nu e o obligaţiune ce mi-e impusă de - Stat, ci un contract intervenit între mine și clientul meu. E în' interesul meu de a, respecta, acest legământ căci dacă nu-l respect, mă expun de a-mi pierde clientul şi să gonese pe clienţii eventuali, preveniţi astfel că nu “se mai pot bizui pe disereţiunea. mea. Statul n'a intervenit decât ulterior 
spre a-codifica, acest contract şi spre a edicta sancţiuni pentru cazul în care 
rar fi fost observat. Dar nu Statul e acela care-mi impune acest contract și el nu are puterea de a, mă deslega de secretul medical. In cazul în care mar fi deslegat de această îndatorire și aș fi vorbit, atunci clientul meu, dacă, socoate că am procedat; greșit faţă, de el, mă va părăsi şi nu Statul îl va, sili să revină. Prin urmare, secretul medical e o chestiune care nu mă privește decâţ; pe mine şi pe clientul meu, iar Statul nu figurează ca
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parte în contract. (Dr. P. Gallois,.,„Gazeţte Medicale de Paris" — 17 Iunie 1914). e 

La noi, principiul secretului medical îl găsim înseris în Pravila 
lui Vasile Lupu, cu restrieţiunea însă a divulgării lui, atunci când 
în joc e-un irteres superior. După două secole, în Condica Penală a 
lui Ştirbey Vodă (1850) se reia obligaţiunea secretului profesional, 
care însă nu va, căpăta putere de lege decât abea în 1865, odată cu 
promulgarea Codului Penal (1 Mai 1865), prin următoarea, dis- 
poziţie: 

Art. 305.— Doctorii, chirurgii, spiţerii, moașele şi orice alte per- 
soane, cari urmând a, fi, după natura, profesiunii lor, cunoscătoare şi păstră- 
toare a secretelor ce li se încredinţează, le vor da pe faţă, afară de în- tâmplările când legea, cere o asemenea, destăinuire, se vor pedepsi cu în- 
chisoare dela o lună până la, şease luni şi cu amendă dela 100 la 500 lei. (Amenda socotită înzecit, conform legii din 25 Martie 1923 — N. A.) 

Dispoziţiunea aceasta din Codul Român își are corespunză- 
toarea în Codul Penal francez (art, 378), în C. P. german (art; 300 
care pedepseşte cu amendă și închisoare violarea, fără autorizaţie, 
a secretului profesional), în C. P. belgian (art. 458 pedeapsa amenzii 
şi a închisorii). ” | 

„La noi, cei atinși în interesele lor prin divulgarea secretului 
medical, pot urmări pe autor şi pentru calomnie, în puterea artico- 
lului 294 C. P., ori pentru prejudiciu cauzat, prin aplicarea artico- 
lelor. 998—999 C. G.. 

Chestiunea responsabilităţi civile, complimentară, celei penale 
ori independentă de aceasta, a fost'cu un lux de argumente tratată de 
jurisconsulţii streini, Aşa, Merger şi Verwaest bizue responsabili- 
tatea civilă pe obligaţiunta contractuală, care constitue o garanţie 
pentru apărarea, unui interes privat, a cărui lezare trebue să aibă 
ca sancţiune un drept la despăgubiri. 

2. Am văzut că art. 305 C. P., care preserie obligațiunea secre- tului medical, aduce totuş o restricțiume caracterului general al în- datoririi, prin cuvintele „afară de întâmplările când legea cere o asemenea, destăinuire“, Restricţiune definită de Codul de Pro- cedură Penală: 

Art. 29. — Oricine va fi avut; ocaziune de a cunoaște prin sine însuși vre-un atentat, fie în contra, siguranţei publice, fie în contra vieţii sau Proprietății cuiva, deasemenea, va, fi dator să informeze pe procurorul lo- cului faptului, sau pe procurorul locului unde prevenitul se va putea afla. 

Chestiunea dacă şi în ce măsură această dispoziţie e aplicabilă medicului e controversată. Şi, spre cinstea, țării noastre, trebue să constatăm că marea majoritate a Juriştilor noştri autorizaţi, precum:



« 

MEDICUL STĂPÂN PE SECHETUL PROFESIONAL 191 

Şi jurisprudenţa aproape constantă, se pronunţă pentru caracterul 
absolut al secretului profesional. 

Tribunalul Ilfov, S. III, printa'o sentinţă dată în ziua de 9 

Noembrie 1905, sesizat de cazul unui profesionist care refuzase să 
depună în justiţie, cu toate că primise deslegarea clientului său, 
a tăcut aplicaţiunea strictă a literei şi spiritului articolului 305 C. P., 
conchizând: „Profestonistul este singur în drept ca să decidă, dacă 

irebue sau nu să vorbească şi poate să-şi dea hotărârea în această 

„privință, fără a se teme de consecinţele materiale ale acestei hotărâri, 

de oarece în acest caz singurul judecător este conştiinţa sa“. | 
Şi Tribunalul îşi motivează sentinţa pe următoarele conside- 

-rente: ” 

„Considerând că scopul acestei dispoziţiuni (art. 305 C. P.) este a- 
“părarea, unui interes de ordine publică și anume că acei cari au nevoie ca 
:să recurgă la oficiile persoanelor însărcinate cu atribuţiuni speciale, 
să fie încredințaţi că pot să se adreseze acestor persoane cu deplină si- 
:guranţă, că nu vor avea cuvântul ca să regrete vreodată încrederea ce au 
manifestat; 

„Este cert că, dacă clientul medicului sau al avocatului ar şti că 
destăinuirile ce le face în momente de cumpănă fizică sau morală pot; fi 
date pe faţă, ar ezita foarte mult ca să se adreseze acestor profesionişti, 
:sau chiar ar renunța cu desăvârșire, ceiace ar fi dăunător sănătăţii publice 
şi mersului justiţiei, dat fiind monopolul pe care-l au medicii sau avocaţii 
de a îndeplini atribuţiile profesiei lor, monopol care le dă rolul de con- 
„fidenți necesari; e Ni 

„Considerând că dela, acest principiu legea n'a, înţeles să deroage 
decât în anumite împrejurări anume specificate pe baza unor necesităţi 
imperioase și de ordine publică, că rezervele art. 305 C. P. nu se referă 
la art. 29 C.Pr. P., că dacă este adevărat că există un interes primordial 
ca justiţia, să fie luminată, totuş legea, în afară de câteva cazuri bine spe- 
'cificate, n'a, înţeles să stabilească o excepţiune în această privinţă şi nu 
a obligat pe profesionisțul chemat ca martor înaintea instanţei judiciare 
ca, în interesul descoperirii adevărului, să destăinuiască ce i s'a adus la 
“cunoștință în virtutea, profesiunii sale; 

„Considerând că prin urmare, dacă un avocat (prin analogie un 
“medie — N. A.) chemat fiind ca martor în faţa, justiţiei, refuză să dea 
“pe față faptele pe cari le cunoaşte în virtutea profesiunii sale, el nu poate 
„Fi obligat ca să depuie asupra acestor fapte şi refuzul său nu-l poate 
-expune la măsuri represive din 'partea instanței, în fața căreia e chemat; 

_mCă faptul că clientul îl autoriză ca, să dea pe faţă aceste fapte nu-i 
„“poate schimba situaţia, de oarece nu este în joc un interes particular, ci 
“înteresul de ordine publică enunțat mai sus, care nu poate fi atins“, 

Pentru eventualitatea în care medicul, cedând injoneţiunilor or-: 
„ganelor justiţiei, ar depune, acelaş tribunal îl declară la adăpostul 
penalităţii prescrise de art. 305: 

„Considerând însă pe de altă parte, că faptul profesionistului de a 
depune ca martor în justiţie, în urma, invitaţiunii ce i se face, nu l-ar 
“expune pedepselor prevăzute de lege, deoarece acest fapt nu ar pre-
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zenta intenţia frauduloasă, unul din elementele esenţiale ale delictulut. 
prevăzut de art. 305 C.P.“... ' . 

* 

Dar nici această singură derogare nu este admisibilă, părere 
întărită printwo deeiziune din 13 Iunie 1898 a Curţii de apel, S. I, 
din Craiova care, având să se pronunţe în cazul unui avocat (că 
ruia deasemenea, i se aplică art. 305 Q. P.), se rostește astfel: 

„Avocatul martor, după prestarea jurământului, poate refuza măr- 
turisirea faptelor ce î s'au confiat cu ocaziunea ezerciţiului profesiunii sale- 
de avocat, şi în această privinţă el nu va avea, ca normă decât conștiința. 
sa, putând a se abţine dela orice răspunsuri, cari ar viola disereţiunea 
profesională“, 

Teza această a primit și consfinţirea Curţii de Casaţie S. II, 
care a hotărât, că mărturia privită ca destăinuire a unor secrete Pro 
tesionale e pasibilă de sancţiunea art. 305 C. P.: 

Asupra, motivului de casare ce s'a făcut pe împrejurarea că s'a. 
ascultat; ca, martor avocatul Kern, depunerea, în acesti caz nu poate să. 
aibă decât urmările art. 311 din Condica Știrbey (azi 305), adică pe- 
depsirea depunătorului“. (Casaţia, 1866). 

Aplicaţiunea la medici, în exerciţiul profesiunii lor, a dispo- 
ziţiunii art. 29 C. Pr. P. (reprodusă mai sus) e cu hotărâre contestată 
de d. St.. Mladoveanu, preşedinte de secţie la Curtea de Casaţie, 
într'un luminos studiu consacrat chestiunii secretului profesional 
(Discurs pentru deschiderea anului judiciar 1901—1902 la Curtea 
de Apel din Craiova, al cărei procuror general era. 

D-sa opune argumentul peremptoriu: articolul în chestiune im- 
pune obligaţia divulgării în cazul determinat când medicul „va fi 
avul Ocaziunea de a cunoaşte prin sine însuşi“. Aşa dar, îndato- 
rirea, ca, pentru ori care alt cetăţean, nu există decât atunci când vo 
Îi fost martor la comiterea unui delict sau unei crime. Această da- 
torie încetează, atunci când, după comitere, vine vinovatul să i se 
confieze; în cazul acesta îi datorește acestuia şi societăţii chiar o tă- 
cere absolută: 

5S'a susținut că art. 29 C. Pr. P,, care obligă. pe oricine a denunța. 
procurorului atentatele cunoscute, se aplică şi profesioniştilor, medicului, 
avocatului, ete. S'a zis: dispoziţia, acestui articol este generală și nu ex- 
clude pe nimeni. Dar trebue să arătăm, că acest articol nu vizează decât 
pe acei cari sunt cunoscători ca, martori, iar- nu prin împrejurarea, că Ii 
s'a confiat ceva, în exerciţiul profesiunii lor. 

„ârt. 30 Pr. P franceză, care a, fost adopiat în limba română fără a 
fi tradus exact, zice: „Orice persoană care va, fi fost martoră“, — ;„Toute- 
personne qui aura ct tmoin“. 
Se 

D. Mladoveanu se pronunţă categorie şi contra unei largi inter- 
pretări a dispoziţiunii din art. 77 C. Pr, C. (reprodus în partea con-
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sacrată mărturiei medicului), pentru constrângerea profesionistului 
de a depune în faţa judecătorului de instrucţie. „Nu împărtăşese 
—- spune d-sa — părerea care susține obligaţiunea revelaţiunii, 
fiindcă ea ştirbeşte încrederea particularilor în profesionişti, căci 
în totdeauna ei se vor teme că aceştia vor putea fi deslegaţi de jude- 
cători şi prin urmare să vorbească“. Şi punând acest principiu, 
înaltul magistraţ face o obligaţiune înseși organelor justiţiei de a 
nu primi, depoziţia, profesionistului în chestiunea interesând pe 
clientul său: 

„Judecătorii nu numai nu trebue să permită profesioniştilor de a 
vorbi, ci nici măcar nu trebue să le primească depoziţia, chiar când ei . 
nu S'ar prevala de dispensa ce au. 

»Dispensa, nu le este acordată în interesul 1or, ci întrun înteres de 
ordine şi de moralitate publică.: Căci, nu numai conștiința, lor ar suferi 
de destăinuirea, secretelor ce le-au fost încredințate, dar încă pentru ca 
încrederea, persoanelor ce au avut recurs la, oficiul lor, să nu fie înșelată'. 

D. Mladoveanu stărue în prohibiţiunea absolută de a se forţa 

conştiinţa profesionistului și nu admite nici scuza, morală oferită 
acestuia cu „absenţa intenţiei de a dăuna clientului: „Dacă legiuitorul 

„ar fi voit să pedepsească numai destăinuirile pornite dintr'un motiv 
oarecare, ar fi trebuit s'o spună precis, cum 2 face Codul Penal un- 
Buresc“ (care, prin art. 328, prevede sancţiunea închisorii corecţi- 
onale până la 3 luni şi a amenzii până la 2000 coroane pentru Pro- 
fesionistul care, fără motiv binecuvântat, ar viola secretul ce i s'a 

încredinţat). 

x 

+ * 

Partizan hotărât al inviolabilităţii secretului profesional e şi 
d. lonescu-Dolj, fost consilier la Curtea de Casaţie, actual pre- 
şedinte de secţie la Consiliul Legislativ. 

Intro adnotaţie făcută la sentinţa, din 9 Noembrie 1905 a 'Trib. 
Ilfov, S. III, mai sus analizată şi care poartă semnătura decedatului 
Matei Balş, fost consilier la Curtea, de Casaţie, şi a d-lui Gr. Phere- 
lkyde, consilier la aceeaş Curte, d-1 Ionescu-Dolj își însuşeşte opinia 

lui Garraud (Trait6 thâorique et pratique du droit pânal francais) 
care proclamă că „nici măcar interesul ştiinţific nu autoriză divul- 
garea secretului profesional“, Căci, penalistul francez consideră ca . 
o violare,a, secretului profesional faptul medicului care, în scop de. 
a-şi tace reclamă, publică observaţiuni asupra cazurilor de boală că- 
utate de el, punând câte odată nuntele sau numai inițialele pacien- 
ților. „Revelaţiunea unui secret e delict, oricari ar fi circumstanţele 
în cari s'a făcut şi oricare ar fi mobilul ce l-a îndemnat, afară de 
afacerile penale“. (Sunt câteva excepţiuni legale: obligaţiunea 
pentru medici de a înştiința parchetul ori de câte ori rănile sau lo- 

85008. — Dr. A. Afinooici. Tratat de Medicină Legală. 13
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viturile unui pacient par a fi rezultat al unei crime sau delict; obli- 
gaţia pentru medic, în caz de boli molipsitoare, de a anunţa auto- 
ritatea comunală). | 

Caşi d. Mladoveanu, d. Ionescu-Dolj nu admite scuza deslegării 
date de client. Iar în ce priveşte preseripţiunea, art, 29 C. Pr. P., 
d-sa se împotriveşte cu hotărâre la aplicarea ei la profesionişti: 

„Cât; despre obligaţiunea ce o are prin lege (art. 29 Pr.:P.) fiecare ce 
lăţean de a denunța crimele şi delictele de cari ar avea cunoştinţă, ea în- 
cetează pentru depozitarii de secrete şi ei nu ar putea lua iniţiativa unu 
Genun, fără a comite delictul de revelaţiune de secret, prevăzut şi pe- 
depsit de art. 305 C. P., întrucât e un interes de ordine publică, ca acei 
cari au nevoie de a recurge la consiliile avocatului (medicului — N. A.), 
să fie siguri că destăinuirile ce-i vor face în momente grele de slăbiciune 
fizică sau morală, nu vor fi divulgate, şi de multe ori de o astfel de con- 
fidență depinde onoarea, libertatea, averea, şi chiar viaţa cuiva, şi dacă 
nu ar avea .nici cui să se confieze, îşi poate oricine închipui care ar fi pe- 
ricolul social“, ” 

4 

3. Punctul acesta de vedere doctrinar e şi acela al penaliştilor 
şi Jurisprudenţelor streine și în deosebi al celei franceze, dispoziţia 
din art. 305 C. P. R. fiind reproducerea celeia din art. 378 C.P.Fr. 

Merlin proclamă principiul că „medicii, chirurgii, farma-- 
ciștii, ete., nu pot fi obligaţi Ja, destăinuirea faptelor în exercițiul 
profesiunii lor şi cari privese pe bolnavii pe cari i-au îngrijit“. Iar 
Casaţia franceză şi-a însuşit acest fel de a, vedea, ea neadmiţând 
nici o scuză, pentru violarea sceretului medical: intențiunea de a 
dăuna nu e necesară pentru stabilirea delictului, singura faptă a di- 
vulgării fiind elementul constitutiv al infracțiunii. 

- Destăinuirea, nu e obligatorie nici în caz de crimă, ci numai 
facultativă. Solicitat de judecătorul de instrucţie de a spune ce 
ştie despre o crimă despre care are cunoştinţă, medicul poate vorbi, 
pentrucă, e vorba de îndeplinirea unei datorii civice. E liber să 
vorbească, pentrucă în asemenea, împrejurare e acoperit de excep- 
țiunea prevăzută de Codul Penal în ce priveşte violarea secretului, 
dar nu poate fi silit s'o facă. In acest sens s'a rostit în 1855 Casaţia 
franceză, printr”'o decizie astfel motivată: 

„xPersoana chemată a da mărturie e datoare să declare toate faptele 
ajunse la cunoştinţa, ei, cu singura restricție ce, dintrun interes de ordine 
publică, legile şi îndatoririle profesiunii o împun unei anumite categorii 
de martori“ cari nu pot vorbi despre lucruri aflate în exercițiul profesiunii: 
„„choses connues sous le sceau du secret“. - 

Brouardel citează, între altele, cazul doctorului Cazeau care, 
în 1893, refuzând să vorbească, deși toate-părţile în cauză îi dădu- 
seră deslegarea, a făcut judecătorului de instrucție următoarea de- 
claraţie: „Socot confidenţiale raporturile cari au adus la cunoştinţa
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mea faptele despre cari îmi cereţi lămuriri. Nu pot deci să răspund 

la întrebarea dv.“. Şi parchetul a renunțat să exercite asupra hui 

cea mai mică presiune. 
Respectul secretului medical e, în Franţa, lege de vreme în- 

delungată..Incă acum o sută de ani (1828) Curtea, de Apel din Gre- 
noble a achitat pe un doctor condamnat de tribunal pentru refuz de 

a depune, cu toate că clientul său îi dăduse deslegare: „Legea — își 
motivează Curtea decizia — interzice medicilor, chirurgilor, ete. de 
a destăinui un secret ai cărui depozitari au devenit prin exerciţiul 

profesiunii lor“. 
Iar o altă Curte, cea din Douai, într'o afacere în care medicul 

curant refuză să autorize vărsarea în desbateri a unor scrisori, în 
cari notase lucruri observate în cursul îngrijirilor date bolnavului, 
dă dreptate omului artei prin următorul considerent: „Având în ve- 

dere că violarea, sceretului profesional constitue un delict, atunci 
când medicii, fie pe cale de mărturie orală, fie pe aceea de decla- 
rai scrisă, dau pe faţă secretul aflat în exerciţiul profesiunii lor''... 

Curtea, de Apel din Rouen a împins și mai departe acest respect, 

refuzând să ia cunoştinţă de informaţiile culese de instrucţie în urma 
ridicării şi cercetării scriptelor unui spital. Iar Curtea de Apel din 
Aix (1902) s'a sesizat în instanţă de violarea secretului profesional 
comisă de un medie care, întrun proces de divorţ, citat ca martor, 
„crezuse că poate să facă, în depoziţia sa, o expunere amănunţită de 

tot ceea, ce aflase sau observase cu privire la soţul examinat de 
el, sub raportul stării mintale“. Curtea a reţinut aceste explicaţiuni, 
drept un delict caracterizat, în sensul art. 378 (305 C. P. R.), im- 
putând medicului că „nu s'a mărginit să reproducă în depoziţia, sa 
avizul pe care-l dăduse în raportul său (în calitate de medic însăr- 
cinat de administraţie de a referi asupra cererii de internare întrun 
azil de alienaţi, făcută de soţie) — ceeace ar constitui deja o indis- 
creţie vinovată — dar şi destăinuise tot ceeace avusese prilejul să 
constate mui înainte ca medic însărcinat de soţie să-i examineze 

vărbatul“. | 
Tribunalul din Saint-Etienne (1907) condamnă la 500 franci 

amendă pe medicul care, „tratând pe un lucrător şi constatând la el 
sifilisul, destăinuește faptul mai întâiu soţiei, îndemnând-o să se 
abţină dela orice contact conjugal cu bărbatul, şi apoi administră- 
ției uzinei în care lucra“. | 

Pribunalul Senei condamnă (în 1909) la o amendă penală pe 
Dr. Thi& y „pentrucă a emis în publie păr crea sa despre starea men- 
tală a uneia din clientele sale“. 

Mamoşul englez Playfair e condamnat (în 1896) la 4.000 lire 
sterline daune-interese, numai pentru faptul de a fi destăinuit că 
una din clientele sale Jepădase î în mod firesc,
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In sfârşit, o decizie a Casaţiei franceze (1900) a anulat o sen- 
tință a unui tribunal, bazată pe o depoziţie a medicului care primise 
deslegarea părjiă interesate, considerând această mărturie ca o vio- 
lare a unui principiu de ordine publică. 

+ 

* + 

„4, Secretul medical e inviolabil, — acesta e fapt. Dar care va fi 
atitudinea medicului, atunci când e citat de organele justiţiei spre 
a da, ca, martor, desluşiri asupra faptelor cunoscute în exerciţiul | 
profesiunii sale? 

Am văzut („Medicul martor“) că art. 192 C. P. şi art, 77, 155 
şi 378 C. Pr. P. impun medicului, cași oricărui alt cetăţean, datoria, . 

de a răspunde la chemare, Se va prezenta în persoană deoarece nici 
judecătorul de instrucţie nici tribunalul nu e ţinut să se mulţu- 
mească, indiferent de cazul care face obiectul investigaţiilor judi- 
ciare, cu o comunicare scrisă, arătând că e legat prin secretul pro- 
tesional și că deci nu va, putea face declaraţia așteptată dela el. Va 
da urmare citaţiunii şi va presta şi jurământul, făcându-și rezervele, 
fie înainte, fie imediat după această formalitate. Sub nici un cuvânt 
nu se poate sustrage dela jurământ, pentrucă nici un text de lege nu” 
îndritueşte la un atare refuz, Lacassagne recomandă următorul 
răspuns stereotip: „Faptele, asupra cărora sunt chemat să răspund, 
au ajuns la cunoştinţa mea în exerciţiul profesiunii mele, și ca atari 
ele sunt confidenţiale, iar tăcerea îmi este impusă de Codul Penal“. 
Tar Curtea de Apel din Paris (1895) hotărăşte că „obligaţiunea se- 
cretului implică, pentru cei cărora li se aplică, interzicerea de a des- 
tăinui — chiar atunci când sunt chemaţi să depună în justiţie, în 
calitate ds martori — secretele ai căror depozitari au devenit în 
exerciţiul profesiunii lor“. 

5. Ce va face medicul în ipoteza că, prin tăcerea lui, un ne- 
vinovat riscă să fie trimis în puşcărie sau să înfunde ocna? Legea 
şi conştiinţa, îi impun să nu divulge numele adevăratului vinovat 
— clientul său, — dar acelaş glas al conştiinţei îi strigă că, prin mu- 
tismul lui, contribue la săvârşirea, unei erori judiciare, la distrugerea 
unei vieţi cinstite. In cazul acesta, medicul, fără a face cea mai mică 
destăinuire cu privire la persoana adevăratului vinovat, va, face 
tot ce'i va sta omenește în putinţă spre a convinge pe judecători, 
că nu cel urmărit are răspunderea, delictului ori crimei. Se va pro- 
pune el singur ca martor în descărcare. 

+ 

+ * 

G. Confident al bolnavului, legat să nu vorbească despre ce a 
văzut, auzit sau numai a bănuit, medicul, în păstrarea secretului 
care'i e formal impus și prin lege, va avea, grija ca nimic să nu
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transpire din ceeace a putut afla în exerciţiul profesiunii sale. 
De această preocupare va da dovadă și în însemnările din carnetul 

„său şi în notarea observaţiunilor ştiinţifice, . 
Constitue o violare'a, secretului:medical şi faptul: de a comunica 

persoanelor, cari n'au o calificare expresă pentru aceasta, desenul 

radioscopie sau imaginea radiografică a bolnavului examinat. 
Casaţia franceză, print'o interpretare a, dispoziţiunii art. 378 . 

C. P. (art. 305 C. P. R.) a dat o decizie (în 1901) care :constitue cea 
mai bună pavăză a inviolabilităţii secretului medical : 

Un doctor a fost urmărit şi condamnat pentru faptul de a fi 
comunicat unui terţiu că clientul său nu e atins de o anumită boală. 
Prin urmare, nici în intenţiune, nici în fapt, destăinuirea aceasta 
negativă n'a putut aduce nici un prejudiciu material ori moral 
clientului. 

In recurs, Curtea de Casaţie a stabilit, că doctorul a comis totuşi 
delictul de violare a secretului profesional. Medicul flecar, declară 
ea, a făcut o-indisereţiune culpabilă, de oarece, după prevederile Co- 
dului Penal, acela, care, în exerciţiul profesiunii sale, devine depo- 
zitarul unui:secret, e ținut la o tăcere absolută, indiferent dacă în- 

discrejiunea cauzează ori nu un prejudiciu. 
Interpretare necesară a dispoziţiunii din art. 378 C. P. Fr. 

(art. 305 C. P. R.), pentrucă dacă medicul ar avea latitudinea de a 
da informaţiuni negative, tăcerea lui, la o eventuală întrebare, ar 

putea fi luată drept o mărturisire a existenţei unei anumite boli la 

clientul său. 

Nu e însă ţinut la această disereţiune medicul unei Societăţi de 
asigurare, al unei fabrici, al unei administraţiuni publice sau pri- 

vate, pentrucă în ocurenţă omul artei e în exerciţiul unui adevărat. 

mandat de expert, cu misiunea expresă de a apăra interesele co- 
mitenţilor săi. Bine înţeles că medicul va, evita de a divulga fapte 
a căror cunoaștere nu e absolut utilă cauzei care i-a, fost încredinţată. 

Medicul poate,. însă, elibera direct clientului său un certificat 
prin care să ateste inexistenţa unei anumite afecţiuni sau infirmi- 
tăți. In sensul acesta a hotărât Curtea, de Casaţie franceză, (1904), 

statuând că „un medic, certificână că o persoană se bucură de pleni- 
tudinea facultăţilor sale mintale, nu violează seeretul profesional, 
pentrucă, printi'o atare atestaţiune, nu e precizată boala de care 
persoana interesată ar fi atinsă, iar faptul certificat nu i-a fost în- 
credinţat practicianului sub pecetea secretului, — fapt care de 
altfel, prin însăși natura lui, nu constituia, un. secret“. Juris- 

- prudenţa, aceasta a fost confirmată de aceiaş Curte, în 1927, în 

cazul a doi medici cari, înt'o afacere de validitate a unor dispo- 
ziţiuni testamentare, certificaseră că testatoarea nu suferea . de
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alienaţie mentală caracterizată şi nici nu prezenta simptome de 
turburări mentale: 

„Considerând că aceste atestaţiuni nu constituese destăinuirea, secre- 
tului profesional, de vreme ce boala de care ar fi fost atinsă L. G. nu e 
specificată, și nu reiese că faptul absenței alienaţiei mentale sau chiar al 
turburărilor mintale ar fi fost încredinţat doctorilor sub pecetea, secre- 
tului profesional, sau că acest fapt ar fi secret; prin natura lui, — urmează 
că, în sprijinul deciziei sale, Curtea de Apel a putut reţine ca elemente de 
edificare certificatele medicilor D. şi S.*, 

a) Discreţiunea faţă de bolnav ce şiiea una din formele secretului 
medical. Sunt, în adevăr cazuri, când desvăluirea caracterului ori a 
fazei boalei ar putea uvea asupra pacientului un efect dezastruos; în 
asemenea împrejurare, medicul va, vorbi familiei sau celor cari due 

grija bolnavului, dar cu recomandaţiunea expresă de a nw'i co- 
munica, acestuia nimic ce ar putea să-l demoralizeze. Dacă moartea 
e apropiată şi e în interesul familiei ca pacientul să ia ultimele dis- 

poziţii, va sfătui familia să-l pregătească, bine înţeles cu toate me- 
najamentele posibile. 

In redactarea buletinului medicul în caz de boală extrem de 
gravă, medicul va avea grijă să nu indice sub o formă brutală na- 
tura, bolii. - 

D) Faţă de minori. — Medicul are obligaţia secretului profesional 
şi faţă de minori, dar totodată şi îndatorirea morală de a nu lăsa 

pe părinţi în ignoranţa unei afecţiuni care, neglijată, ar putea pe- 

riclita, sănătatea pacientului. De aceea, mai ales în cazurile de boli 
lumeşti, medicul va stărui spre a îndupleca pe-băiat să se destăinu- 
iască părinţilor, rudei celei mai apropiate sau tutorelui. 

- Chemat într”'o familie pentru caz de boală şi întâmplător ob- 
servă, o fată că e însărcinată, medicul datorește acesteia secretul 
absolut. Ii va atrage atenţia asupra stării sale şi, numai cu consim- 

țământul expres al fetei, poate'să informeze familia, spre a pre- 
veni un scandal public. Mediaţiunea aceasta e dictată și de un înalt 
interes social: iniţiată, familia, va putea lua toate măsurile ca sarcina. 
şi naşterea să, rămână la adăpostul indisereţiunii publice şi cu chipul 
acesta, să se evite recurgerea la manoperile criminale ale avortului 
sau chiar la suprimarea, copilului. 

Dacă fata e majoră şi medicul chemat constată că pacienta a 
lepădat, datoria lui e de a nu destăinui nimic familiei, dacă n'are 
autorizaţia expresă a fetei. In acest sens s'a pronunțat Asociaţia sin- 
dicală a medicilor din Paris. 

c) Faţă de slugi. — Chiar atunci când e chemat de stăpâni, me- 
dicul datoreşte slugii păstrarea secretului boalei. In caz de boală 
molipsitoare, va căuta să înduplece sluga să părăsească domiciliul 
stăpânilor,
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Uh caz caracteristic a făcut obiectul unei interesante discuţiuni, în 
urma următoarei chestiuni puse de un doctor: „Chemat de către una .din 
clientele mele spre a examina pe feciorul ei de casă şi constatând că acesta 
e numai beat, am dreptul să certifie faptul şi n'aş putea fi atacat pentru 
violarea scoretului profesional, cu atât mai mult, că acest certificat va fi 
anexat la o plângere de abuz de încredere pe care clienta mea o face în 
contra servitorului ei?“ 

Şi s'a, răspuns că ar fi o violare a sceretului profesional, pentrucă, în- 
diferent dacă medicul a primit vre-o confidenţă dela persoana examinată, 
fapt, e că „el a examinat-o în calitate de medie şi a luat cunoştinţă de 
faptul stării de beţie, în cursul acestui examen medical“. De aceia, me- 
dicul s'ar face pasibil de pedeapsa, prescrisă de art. 378 C. P. (305 C.P.R. 
— N. A.), dacă, cedând stăruinţelor elientei sale, i-ar elibera un certificat; 
despre starea de ebrietate a slugii. Obiecţiunea, că stăpâna interesată ar 
putea invoca mărturia altor persoane care să coroboreze pe aceea. medi- 
cului, nu e operantă, penirucă o cu totul altă putere probatorie în justiţie 
are o atestaţiune medicală: „Mărturia, depozitarului secretului adaugă tot- 
deauna ceva; această mărturie transformă în fapt sigur şi învederat, ceeace 
altfel nu e decât un fapt, poale, divulgat, dar supus controversei“. (Ra- 
portul consilierului Tanon dela Curtea de Casaţie franceză, citit în au- 
dienţa dela, 19 Decembrie 1885). 

De altfel, un asemenea certificat ar trebui înlăturat din desbateri, 
pentrucă, după jurisprudența constantă a, instanţei supreme din Franţa 
„mărturiile făcute de medici cu nesocotirea, regulii secretului profesional 
nu pot fi primite“. 

Care ar fi, deopildă, atitudinea de adoptat; de către un medic care, în- 
grijind de o doică, observă că e sifilitică? Răspunsul, care variază după 
cum practicianul a fost chemat de doică sau de familia copilului, e astfel 
formulat de Dr. Gallois, în „Gazette Medicale de Paris“ (17 Iunie 1914): 

1. Medie al doicei, plătit de ea, ca unul ce am primit confidenţele ci, 
sunt. legat faţă de dânsa şi nu am dreptul să spun nimănuia, căe 
sifilitică, 

2. Medic al familiei copilului, sunt însărcinat să examinez doica, spre 
a se şti dacă i se poate încredința sugaciul.. In acest caz, clientul meu e 
familia acestuia, am deci datoria să-i apăr interesele şi să-i spun să conge- 
dieze doica. Fireşte, dintr'un simţământ de umanitate, voiu evita să divula 
sifilisul femeii, dar dacă aceasta ar fi necesar spre a obţine congedierea ei, 
m'aş socoti absoluţ îndreptăţit să fac această destăinuire. In acest al doilea 
caz, doica nu este clienta mea, între mine și ea nu există nici un contract, 
tacit, nu sunt legat faţă de ea "de secretul medical. 

Pe cât e de justă teza pentru cazul al doilea, pe atât de spe- 
cioasă mi se pare aceea pe care Gallois o aplică în cazul întâiu. Cum! 
Medicul are convingerea că, doica, e sifilitică şi numai din considera- 
țiunea Ca fost chemat şi plătit de ea, se va considera legat de 
sceretul profesionâl, chiar cu riscul sănătăţii și vieţii copilului? 
"Dacă medicul trebue să respecte „confidenţa“ elientei sale, nu ur- 
mează însă că nu trebue să uzeze de toate mijloacele spre a smulge 

copilul dela sânul otrăvit. Dacă nu va, putea, îndupleca doica să 
plece de bunăvoie, e pentru el şi o' datorie de conştiinţă şi una 
impusă ce lege, de a nu perieclita viaţa copihilui prin menţinerea.
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contactului cu un individ atins de o boală contagioasă: la rigoare 
va înştiinţa familia sugaciului, ca, aceasta să hotărască, după ce-i va 
ti atras atenţia asupra primejdiei păstrării doicei. | 

d) In'spitale;:nu exiștă, din nenorocire, secret medical şi aceasta 
„din cauza tăbliţelor dela paturile bolnavilor şi pe cari e indicată 
natura bolii. O soluţie ar fi adoptarea, unui sistem de notaţiuni 
cifrate. . | 

Chestiunea secretului medical, în ce priveşte spitalele, a fost 
mult desbătută în Franţa. In 1909, consultat, celebrul avocat De- 
mange, o autoritate netăgăduită în materie penală, declară că „me- 
dicul nu trebue să cunoască decât art. 378 (305 C. P. R.), afară 
numai dacă nu se găseşte în situaţia unui martor obicinuitii — a- 
dică atunoi când, nu în exerciţiul profesiunii sale, a aflat despre 
o crimă, | 

Unii — observă Thoinot, într'o conferință ţinută la Policlinica 
H. de Rotsehild şi publicată în „Gazette Mâdicale de Paris (De- 
cembrie, 1909) — au încercat să facă „o deosebire între crima 
comisă asupra unui client şi crima săvârşită de un client al medi- 
eului. Dar se poate oare ști, care este partea de complicitate a vic- 
timei la, pexpetrarea crimei, cum ar fi de exemplu în materie 
de avort?“. ! 

In acelaş an, directorul Asistenţei Publice din Paris a, sesizat 
comisiunea consultativă a, acestui aşezământ, spre a răspunde la: 
următoarea întrebare: „Medicii şi chirurgii spitalelor pot ei, fără a 
viola secretul profesional, să înştiinţeze' parchetul de o crimă sau de 
un delict despre care au avut cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii 
lorî*., Cu unanimitate, comisiunea a răspuns că medicii nu trebue să 
îndeplinească rolul de denunţători. Iar într'o adunare a Societăţii 

- de Ştiinţe Medicale din Lyon, Lefuel a preconizat următoarele 
soluţiuni: | 

Il. Administraţia spitalului e ţinută să observe secretul faţă de 
părinţii minorului, internat fără ştirea acestora. 

2. Moartea unei persoane în spital nu desleagă administraţia . 
acestuia de păstrarea, secretului defunctului. 

3. Pentru o alienătă care a născut într'un azil, directorul aces- 
tuia, făcând declaraţia de naştere a copilului, e în drept să nu di- 
vulge nici numele mamei nici locul naşterii, a 

4. Atunci când, în urma examenului medical, se constată că pa- 
cientul a fost victima, unei crime, administraţia spitalului are datoria 
de a sesiza parchetul, fie direct fie prin intermediul medicului care 
a făcut constatarea, | | - 

5. Administraţia spitalului nu are dreptul să destăinuiască 
nimic din ceeace poate fi considerat confidenţial şi trecut în re- 
gistre sau foile de serviciu. -
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6. Şeful serviciului dintwun spital nu poate refuza certificatul 

cerut de victima, unui accident, dar nu are dreptul să-l elibereze 
unui terţiu sau justiţiei, în cursul unei instanţe. 

--Voiu adăuga că, prin eliberarea, acestui certificat solicitat de 
client, medicul nu violează secretul profesional, de oarece nu mai 

e secret propriu zis un fapt cunoscut de mai multe persoane, martore 

ale accidentului. 
Iar după o jurisprudenţă a Casaţiei franceze, comunicarea, fă- 

cută familiei unui decedat în spital asupra cauzelor morţii nu con- 
stitue o violare a secretului medical: - 

Cauzele morții sunt legitim aduse la cunoștința-familiei de către 
administraţia, spitalului, iar chirurgul, șef al serviciului, are dreptul şi 
chiar datoria de a se explica, printr'un certificat şi o declaraţie compli- 
mentară, eliberate de el surorii defunctei, asupra. raportului dela cauză la 
sfect care a existat între boala de care aceasta din urmă a suferit şi 
moartea, ei. În consecinţă, judecătorul poate să se bizue pe aceste docu- 
mente, spre a pronunţa. nulitatea, unui contract de rentă viageră, prin apli- 

„carea art, 1975 C. C. (1645 0. C. R. — N. A.). (Casaţia, franceză, 
30 Aprilie 1907). 

Cât despre casele de sănătate particulare, ele mau dreptul să di- 
vulge nici numele bolnavului mici natura bolii. 

Un medic francez, director al unei case de sănătate, care, printr' o 
broşură publicată asupra unui caz de manie raţionată observat în cli- 

nica sa, a indicat în chip destul de străveziu pe clienta sa, a fost 
urmărit și condamnat pentru violarea secretului profesional, atât în 
prima instanţă cât şi în apel. Decizia, acestei din urmă instanţe, care 
a majorat pedeapsa, este astfel motivată: 

je. Considerând că nu este nevoie de a se cerceta, dacă arătările din 
broşură sunt sau nu sigure şi dacă prevenitul a tras sau nu din ele niște 
concluzii adevărate; că este îndestul numai a se constata, dacă, aceste fapte 
i-au fost aduse la cunoștință în. calitatea, sa de medic însărcinat a căuta 
pe doamna X.; 

acea Considerând că în ce priveşte aceste fapte, chiar dacă ele ar fi 
fost deja, cunoscute de câteva persoane, prevenitul însă nu le-a aflat decât 
prin confidența familiei sau a omului de artă care dăduse primele îngrijiri, 
iar în ce priveşte celelalte, observaţiunile medicului asupra, persoanei 
aflate în cura sa, ele urmau prin natura lor să fie ţinute sceret, că prin 
urmare, aducând aceste fapte la, cunoştinţa publicului, preveniţul s'a făcut 
culpabil de delictul prevăzut şi pedepsit de articolul 318 Codul Penal: 
(art. 305 C.P.R.). 

„Considerând că prevenitul, pentru a justifica și scuza această re- 
velaţiune, se prevalează în zădar de interesul ştiinţei, ştiinţa neavând nici 
un interes a cunoaşte numele subicetului; că el nu se poate prevala nici 
chiar de propriul: său interes, întrucât nici o plângere nu a, fost îndreptată 
încontră-i pentru detenţiune arbitrară, nici măcar de interesul justiţiei, 
care nu făcuse nici un apel la dânsul; că nu se poate vedea alt mobil în 
conduita prevenitului, decât dorinţa de a se semnala atenţiunii publice,
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sau poate chiar interesul de a, secunda pe d. X., în procesul ce era intentat; 
înaintea tribunalului între bărbat şi soţie, prin care aceasta, din urmă cerea, 
să nu mai fie internată; 

„Considerând că, date fiind împrejurările, pedeapsa pronunţată, de 
tribunal nu este în raport cu gravitatea, delictului“ majorează amenda, dela 
200 la, 500 franci, acordă, d-nei X. 2000 franci daune-interese şi ordonă in- 
serțiunea, deciziei în șease ziare. (Curtea de Apel din Besangon, 1888). 

Iar Conferinţa, avocaţilor din Paris adoptă cu unanimitate (în 1899) o 
moțiune prin care „proclamă, că „publicarea, într'o lucrare a observaţiunilor 
Lăcute asupra unei persoane tratate de-el în spital, constitue din partea me- 
dicului o violare a, seeretului profesional" . 

e) Secretul medical şi deiclaraţiile de naştere şi de moarte. — Codul 

Civil (art. 41, 42 al. I, 43, 45 şi 77), Regulamentul privitor la, actele 
de stare civilă (art. 67, 69, 73, 74, 78 şi 82) şi Codul Penal (art. 275 
şi 276) impun medicului obligația declaraţiunii naşterii. 

Doctrina, franceză consideră ca o violare a secretului profe- 
sional fapta medicului de a indica, în contra voinţei exprese a 
mamei naturale, numele acesteia, omul artei nefiind obligat decât 
să anunţe faptul nașterii, ziua, ora, precum şi sexul copilului. 

Codul Civil (art. 63) şi articolele respective din Regulamentul 
actelor de stare civilă preseriu condijiunile de constațare-a decesului. 
Intâmplându-se ca medicul curant să fie şi medic al ofițerului stării 
civile, Sar putea, ivi împrejurarea, ca. întru îndeplinirea, acestei din 
urmă misiuni, el să fie frământat de un caz de conștiință, isvorât din 
inviole bilitatea secretului profesional. Să luăm un exemplu: ştie 
că femeea a murit de rănile primite în urma atentatului comis de 
soţul care a prins-o în flagrant-delict de adulter. Medie curant şi de- 
pozitar al unui secret al familiei, el se va recuza şi va cere ofițerului 
stării civile să însărcineze pe un altul cu verificarea decesului și 
consemnarea cauzelor morţii. 

+ 

x * 

„Am văzut că regulamentul pentru înmormântări impune medi- 
cului curant, ca, la cererea medicului verificator, să dea desluşiri 
asupra morţii pacientului său, Această obligaţiune ridică, o ches- 
tiune de o deosebită gravitate în raport cu inviolabilitatea secre- 
tului profesional, — chestiune pe larg examinată de profesorul 
Perrin în studiul său „Secret profesionnel et certificat de dâcăs“ pu- 
blicat în „La Presse Mâdicale“ din 31 Ianuarie 1914. 

Din capul locului, precum observă și el, nu e de făcut o con- 
fuzie între medicul verificator şi medicul curant. Cel dintâiu e un 
medic expert şi actele lui nu pot fi asimilate cu acelea ale medi- 
cului curant: aceşti doi medici au aceleaşi drepturi, nici aceleaşi 
datorii şi nici aceiaşi răspundere. Medicul curant e legat, la noi, 
prin art. 305 C. P., care e un imperativ categorie pentru strieta ob-
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servare a, seeretului bolnavului tratat, îndatorire de care e deslegat 
medicul verifieator ca unul ce, prin delegaţie, exercită atribuţiunile. 

de funcţionar publice al oficiului de stare civilă. 
Perrin contestă dreptul autorităţii administrative de a forţa, 

pe cale de dispoziţie regulamentară, conştiinţa medicului curant în 
ce priveşte cauzele şi împrejurările decesului, afară de cazurile 
anume determinate prin lege, cum e declaraţiunea obligatorie în caz 
de moarte datorită uncia din boalele molipsitoare cari figurează. . 
în enumeraţiunea, făcută de legea sanitară, E treaba, medicului veri- 
ficator să facă diagnosticul retrospectiv aşa cum se pricepe şi, la 
nevoie, să recurgă la autopsie. 

Să nu se invoace disereţiunea la care, prin lege, e ţinut ofi- 
țerul stării civile ca funcţionar public, — şi'cităm aci coneludenta 
exemplificare a lui Perrin, aplicabilă în deosebi în comunele unde 

- nu există medie verificator: 

Se obiectează că primarul se va socoti el însuș ca un confident necesar 
şi va, fi discret; o admit, dar ce va, răspunde medicul curant într'o împre- 
jurare ca aceasta: Primarul (sau consilierul care-i ţine locul) păstrează 
secretul în ce priveşte declaraţiunile medicilor curanţi, şi totuşi strică lo- 
godna fiicei sale, pentrucă, în calitatea sa oficială, cercetând hârtiile muni- 
cipale, a aflat că bunicul. viitorului său ginere.a murit de cancer sau 
nebun. Familia lezată ar fi îndrituită să intenteze o acţiune medicului 
curant care a informat primăria, — acţiune pe care în nici un caz n'o poate 
intenta medicului verificator venit făţiş să ancheteze. 

Dar, indiferent de: urmările eventuale ale indisereţiunii per- 

soanei oficiale, căreia medicul va fi împărtăşit secretul său profe- 
şional, întrebarea ce se pune, e dacă practicianul poate, dacă el 
are dreptul să declare cauza unei morţi. Perrin susţine că medicul 

curant, care ar face cunoscută această cauză, ar viola secretul pro- 

fesional, ar comite delictul special pedepsit de Codul Penal. In 
acest sens s'a, rostit şi Casaţia franceză care, printi”o decizie din 
1901, spune că „regula edictată de art. 378 C. P. (305 C.P.R. 
-— N. A.) e generală şi absolută“, Dispoziţia aceasta nu poate fi 
violată, oricât de grave interese ar fi în joc. Iar o decizie ante- 
vioară a aceleiaşi Curți de Casaţie (1899) hotărăște că „nu e îngă- 
duit să te serveşti în justiție de un certificat dat cu violarea secre- 

tului profesional, şi e interzis unui medic de a destăinui, într'o 

anchetă pornită la cererea unei Societăţi de asigurare asupra vieţii, 
un fapt pe care nu La putut cunoaşte decât prin îngrijirile date 
clientului său“. — Curtea, de Apel din Besancon decide şi ea (tot în 
1899) că „medicul, care a îngrijit o persoană în cursul boalei de 
care a murit, nu poate destăinui cauza morţii, fără să nu violeze 
prin aceasta secretul profesional, chiar dacă a avut deslegarea fa- 
miliei“. Curtea, de Apel din Aix (1902) declară că „secretul profe-
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sional primează obligaţia martorului citat “în justiție de a spune 
tot ceeace ştie asupra faptului pe care mărturia lui urmează să-l 
lămurească“, E 

Şi dacă aceasta: este doctrina: şi jurisprudenţa; dacă nici inte- | 
resul particular: ori interesul- socia];: nici chiar dreptul,- cu toate- 
acestea atât de legitim, al doctorului de a vorbi spre a-şi apăra, 
propriile lui interese materiale şi morale primejduite, nu pot fi o: 
„scuză pentru nesocotirea obligaţiei secretului profesional, de ce sar : 
acorda statisticilor stării: civile privilegiul exorbitant de a ignora 
ceeace justiţia proclamă drept „o prescripţie de ordine publică“? 
Şi Perrin adaugă: „Chiar dacă s'ar face dovada, că sănătatea, pu- 
blică poate trage foloase mari dintr'o mai bună documentare pusă 
la dispoziţia autorităţilor, voiu răspunde odată mai mult că, în 
afară de excepţiile prevăzute de lege, secretul profesional al medi- 
cului curant este întangibil“. 

Cu drept cuvânt, 'Thoinot atribue şi medicului spitalului cali- 
tatea de medie curant al bolnavilor din serviciul său, pentrucă nu 
detaliul onorariului primit dă acest caracter omului artei: sunt doar 
atât de numeroase cazuri în cari practicianul îşi pune gratuit ser- 
viciile la dispoziţia unor bolnavi, fie că sunt:lipsiţi de mijloace, fie' 
din alte consideraţiuni, cum ar fi legăturile” de prietenie, 

In Franţa e atât de mare respectul pentru secretul medical, că în 
toate legile speciale cari, deaproape sau pe departe interesează exer- 
cițiul medicinei, se stipulează că nici o dispoziție nu e aplicabilă 
dacă ar constitui o violare a acestui secret. Aşa, art. 15. din legea, 
din 1892 (declararea bolilor contagioase) are, în aliniatul 2, urmă- 
toarea redacţiune: „Lista, bolilor epidemice, a căror divulgare nu 
aduce atingere secretului profesional“. Dar însăş această obliga- 
tivitate e îngrăaită cu o restricţie: 5Medicii nu sunt deslegaţi de 
secretul profesional în ce priveşte declararea bolilor epidemice, 
decât în măsura. necesară înştiințărei de făcut autorității publice“. 
(Casaţia franceză, 30 Martie 1897). — Cu alte cuvinte, în afară de 
această comunicare: confidențială, medicul nu are voie să destăi- 
nuiască altora natura contagioasă a boalei care a “pricinuit 
decesul. 35 | 

Obligaţia secretului medical fiind absolută, atâta vreme cât 
legea nu hotăreşte altfel, Perrin conchide: a 

| „Declaraţia deceselor, pe care unii oameni de lege sau administratori 
ar voi s'o impună medicilor curanţi, nu se întemeiază. pe o dispoziţie legală. 
O atare. declaraţie e deci ilegală, delictuoăsă, iar medicul care ar face-o, 
ar putea, fi urmărit de parchet pentru violarea, articolului 378 C. P., dacă 
parchetul, pentru un motiv oarecare, s'ar hotărî să nu mai închidă ochii 
asupra, unei atari abateri, cum a făcut-o până acum. 

„Medicul ar mai putea fi dat judecății pentru daune-interese de către 
familia mortului, dacă aceasta s'ar socoti sau de fapt ar fi lezată printr'o
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astfel de indiscreţiune medicală, indiferent dacă a fost făcută fără știrea, fa- 
miliei sau cu consimţământul ei tacit, dat într'un moment; când nu-şi 
dădea seama de gravitatea indiscrețiunii“. 

Coneluziuni temeinice susţinute şi la cari subseriu. 

7) Secretul medical şi căsătoria. — Sunt variate formele în cari 
poate fi angajată responsabilitatea, medicului pentru violare de 
secret profesional, înainte şi în timpul căsătoriei. 

1. Inainte de căsătorie. — Medicul e de pildă solicitat de o fa- 
milie, să-i dea relaţiuni asupra, stării de sănătate fizică şi psichică, a 

unei persoane, despre care ea, ştie că se află sau a fost în cura lui. 

Dacă persoana în chestie e atinsă de o boală gravă (sifilis, tuber- 
culoză, epilepsie, desechilibru moral, ete.) care e datoria medicului? 
Vorbeşte? — violează secretul profesional. Tace? — se face com- 
plice moral la nenorocirea, unei femei şi durerea unei familii. 

Părerile autorilor sunt împărţite. Brouardel e pentru mutismul . 
complect, indiferent dacă informaţia ce medicul urmează să dea 
asupra clientului său e favorabilă ori nu. Medicul curant trebue să 
răspundă: „Nu stăruiţi zădarnie şi nu interpretaţi în nici un sens 
„tăcerea mea, pentru că tocmai această calitate de medic curant îmi 
impune datoria de a nu spune nimic“. Legrand du Saulle, Tardieu 
şi alţii sunt dimpotrivă partizani ai destăinuirii boalelor de cari 
suferă clientul, în deosebi când e vorba de sifilis, pentru că în 
joc e un mare interes social şi medicul nu violează “secretul cu in- 

tenţiunea de a. cauza o daună. Nu-mi însuşese argumentul, pentrucă, 
Ja adăpostul bunei credinţe, se calcă în mod conştient cea, mai sacră 
dintre datorii: obligaţiunea, morală contractată faţă de client de a-i 
păstra taina stărei -fizice sau psichice. In schimb, sunt alături de! 
Brouardel în a recomanda medicului curant de a uza de tot ascen- 
dentul său moral asupra clientului, atins de o boală gravă, spre 
a-l îndupleca să renunţe la căsătoria, proectată. 

Dacă însuş clientul, care nu e îndestul de edificat nici asupra. 
naturii nici asupra, fazei boalei, solicită un certificat de sănătate, 
medicul se va recuza în chip abil, explicându-i că mai mare greu- 

„tate are un certificat eliberat de medicul unei Societăţi de asigurare, 
pe baza semnării unei oferte de asigurare asupra vieţii. Acesta, din 
urmă nu mai e legat prin secretul medical, de oarece însăş funcţi- 
unea ce îndeplineşte îi impune de a constata tot adevărul, oricât de 

„crud ar fi el. | 
Un medie este întrebat despre. o persoană atinsă de o boală 

gravă pe care a cunoscut-o numai în calitate de intern, ca ajutor 
al medicului curant depe vremuri. Datoria, lui e de a tăcea, de oarece 
ştiinţa ce o are a căpătat-o în exerciţiul (incomplect) al medicinei 
şi aceasta îi impune obligaţiunea secretului.
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Dacă medicul cunoaşte, din exerciţiul profesiunii sale, și pe 
tânăr şi familia fetei, iar aceasta din urmă îi cere informaţiuni 

asupra tânărului, el va invoca secretul medical și va, sfătui familia 
fetei să ceară pretendentului să contracteze o asigurare asupra 
vieţii şi să aducă polița. Dacă tânărul se codeşte sau amână, familia 
fetei să fie luminată în ce priveşte starea sănătăţii lui. 

Tribunalul Senei (în 1902) condamnă pe un medic, „vinovat 
de a fi comunicat viitoarei soacre a unui tânăr, că acesta. e 
tuberculos“. 

2. In timpul căsătoriei, conştiinţa medicului poate fi pusă la 
încercare, în ce priveşte oblisaţiunea secretului profesional, în even- 

tualitatea unei instanţe de divorţ, întemeiată pe motiv de comu- 
nicare de boală grea: sifilis sau blenoragie, sau de acte de sodomie. 

Medic curant, fie al bărbatului fie al femeei, 'datoria lui e 
nici să dea certificat nici să depună cu martor. In acest sens a in- 
tervenit o jurisprudență streină: 

1. „Doctorul Fournier refuzând să destăinuească un secret al cărui 
depozitar 2 devenit prin exerciţiul profesiunii sale, refuzând să săvâr- 
şească o faptă care repugna conştiinţei sale şi care ar fi putut compromite 
interesele unei terțe persoane, a dat măsura, respectului său faţă, de lege, 
faţă de morală și faţă de ordinea, publică:“. (C. de Apel din Grenoble, 1828). 

2, „Medicul care, fără ştirea bărbatului, eliberează femeii un _cer- 
“tificat ale cărui concluzii ar fi de natură, să turbure căsnicia, şi declară, 
de pildă, pe bărbat atins ide o boală venerică, își angajează grav respon- 
'sabilitatea. (Trib. Bordeaux, 1891). 

O decizie a Casaţiei franceze consideră ca o violare a secre- 
“tului medical fapta medicului de a depune, în faţa justiţiei, ca 
martor al unor violente șcene conjugale de natură a motiva 

divorţul. 
| O altă eventualitate: Soţia află că soţul a dus la medicul ci 
curant, spre a o căuta, pe ţiitoarea lui. Femeea legitimă cere di- 
vorţul și invocă mărturia. medicului. Acesta, decide  Brouardel, 

poate să depună, la judecată, că în adevăr a tratat pe cealaltă, dar 
va refuza să dea cea mai mică lămurire asupra naturii boalei. 

Şi Brouardel încheie cu un sfat, în ce privește circumspecţi- 
“unea, de care trebue să dea dovadă medicul faţă, de acuzaţiunea ce 
“femeea, măritată aduce bărbatului de a o fi umplut de o boală ru- 
şinoasă, pentrucă sar putea întâmpla să se fi petrecut tocmai pe 
dos: „Ce que Pon oublie trop souvent, c'est que la femme ment 
avec perfection, tandis que Phomme ment mal“. 

9) 'Asigurărările asupra vieţii. — Chiar atunci când clientul l-ar 
deslega de secretul profesional, medicul ar săvârşi o violare a 
acestui secret, dacă, la cererea Societăţii la, care clientul vrea să 
«contracteze o asigurare asupra vieţii, ar elibera un certificat de să-
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nătate. Intâiu, îl opreşte legea (art. 305 C. P.); în al' doilea loc, 
trebue să evite eventualitatea ca terţii interesaţi, luând cunoștință 
de cuprinsul certificatului, să facă uz de el. 

„Ofertantul ştie care e misiunea, medicului examinator al So- 
cietăţii, dar socot că nu e de prisos ca acesta din urmă să i-o rea- 
mintească, spre a preveni o eventuală neplăcere pentru cel dintâiu. 
Medicul îl va face atent, că nu e legat faţă de el de obligaţiunea 
“secretului profesional, iar ofertantul e liber să se supună sau nu 
examenului medical, fără de care, însă, nu se poate contracta, 
asigurarea, . 
„Medicul curant va refuza, Societăţii şi certificatul asupra na- 

turii boalei și împrejurărilor morţii, chiar dacă a avut pentru 
aceasta încuviințarea expresă a muribundului. Nici o considera- 
țiune nu trebue să-l înduplece de a da Societăţii de asigurare lă- 
“muriri cari să întărească ori să infirme bănuelile ci, că asiguratul 
a murit de o boală tăinuită în momentul semnării poliţei ori că 
decesul e urmarea unei sinucideri. | | 

In streinătate, unde asemenea cazuri sunt mai frecvente, există 
și o jurisprudenţă în această privinţă: 

1. „Principiile libertăţii profesionale şi regula absolută a secretului 
“medical impun medicului obligaţia de ordine publică, de a refuza elibe- 
rarea, unui certificat constatator al cauzelor morţii clientului pe care l-a 
tratat, chiar atunci când de un atare certificat ar depinde achitarea capita- 
ului asigurat. O poliţă de asigurare care ar cuprinde o asemenea clauză nu 
e opozabilă medicului, care este un terţiu în ce priveşte contractul de asi- 
gurare al clientului său. 

„Secretul fiind personal clientului decedat, nimeni și în deosebi tu- 
torele moștenitorilor minori nu are dreptul de a deslega, pe acela căruia a 
fost încredinţat, admițând chiar, în disprețul jurisprudenţei, că un atare 
drept ar putea să aparţină însuş clientului“, (rib. Hâvre). - 

2. „Autorizaţia anticipată dată de un asigurat . medicului, desle- 
gându-l de sceretul profesional, pentru eliberarea, după moarte a unui 
certificat; medical, trebue să fie considerată ca nulă, ca una ce ar fi fost 
dată în mod inconştient și în disprețul unei prohibiri legale de ordine 
publică“. (Trib. Besancon, 1887). 

Şi jurisprudența franceză n'a variat în această privinţă, sta- 
“tornieind principiul că nimeni şi nimic mu poate deslega pe medic 
de obligaţiunea secretului profesional. Ea s'a inspirat din teza cu 
“tărie susţinută de Brouardel, că bolnavul nu'şi poate da seama de 
importanţa autorizaţiei date medicului de a vorbi, de oarece pa- 
-eientul, destăinuindu-se doctorului, nu e în măsură să aprecieze 
gravitatea confidențelor ce face. Iar la presiunile eventual exerci- 
tate de organele justiţiei, medicul va, stărui în refuzul său de a da 
informaţiunile cerute, mărginindu-se numai la declaraţia vagă 

-că, la epoca de care e vorba, a avut în adevăr în căutarea sa pe
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persoana în chestiune, Atât şi nimie mai mult. Căci, precum am 

arătat, nici art. 29 nici art. 77 din Codul de Procedură Penală nu 

pot forţa conştiinţa medicului, nici una din aceste dispoziţii necom- 

portând vre-o sancţiune penală. | | 

* 
x * 

“Cu totul alta e situaţia medicului atitrat al Societăţii de asi- 

gurare. Ca unul ce îndeplineşte un serviciu cu atribuţiuni deter- 

minate, el nu numai că nu e ţinut la secretul profesional, dar are 

obligaţia, faţă de întreprinderea comitentă, de a nu tăinui nimic 

din ceeace ar putea, modifica, simţitor condiţiunile de asigurare sau 

chiar să constitue o piedică absolută la contractarea asigurării. 

Medicul Societăţii, după cum îl caracterizează autorii şi jurispru- 

denţa, are un rol de expert și ca atare exercită un mandat bine de- 

finit. Iar persoana pe care o examinează, ştie că nu se află în faţa 

unui confident, ci în prezenţa unui reprezentant calificat al So- 

cietăţii, cu ale cărei interese se identifică şi a, cărui primă înda- 

torire e de a consemna, toate particularităţile referitoare la starea 

sănătăţii ofertantului, silindu-se să demaşte disimulările posibile şi 

iotodată să noteze tarele eventuale ale ascendenţilor. 

Medicul Societăţii de asigurare are misiunea de a face un 

raport cât se poate de amănunţit, care e însuș baza contractului 

de asigurare, şi de aceea, în eventualitatea că el ar fi şi medicul 

curant al ofertantului, datoria lui elementară e de a se recuza, 

pentru că ar fi pus în alternativa: ori să facă un raport incomplect 

şi deci nesincer, ori să violeze secretul profesional. 

Dacă, Societatea de asigurare are dreptul netăgăduit de a cu- 

_noaşte starea sănătăţii ofertantului şi tarele ascendenţilor, raportul 

medicului ei are însă caracterul umuii act strict confidenţial şi ea e - 

răspunzătoare de prejudiciul moral sau material, pe care divulgarea, 

fie chiar numai parțială a conținutului lui, l-ar pricinui persoanei 

care a voit să contracteze asigurarea. Medicul, dimpotrivă, dacă n'a 

fost părtaș la această violare a confidenţei, e la adăpost de orice 

urmărire în penal şi în civil. 

h) Medicul iniţiat în manopere criminale a căror victimă e clientul 

său. — Conştiinţa medicului e pusă la grea încercare în împrejurări 

când, prin indiferența lui, sar face complice moral la săvârşirea 

unui delict sau a unei crime şi pe cari, prin intervenţia lui, le-ar 

putea, zădărnici ori opri în curs de perpetrare. - 

1, Deopildă, în calitate de medic curant sau numai consultant, 

constată, la pacienta sa, executarea în chip neîndoios a unor ma- 

nopere criminale abortive. Obligaţia secretului profesional, în atare 

caz, e numai relativă: în limitele respectului datorit confidenţei pe 

care i-a făcut-o femeea la căpătâiul căreia a fost chemat, va în-
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știința parchetul: că bănuește pe cutare persoană — calificață ori 
nu de a exercita medicina, — că se dedă la practice abortive asupra 

- femeilor cari, dintrun interes ori altul, vor să suprime efectul sar- 
cinii. Bine înţeles că, sub nici un cuvânt, nu va, divulga numele 
pacientei, indiferent dacă face parte din clientela sa obișnuită ori 
numai întâmplător s'a aflat în căutarea lui. | 

Se poate prezenta şi cazul că medicul, chemat să dea, îngrijiri 
unei femei care a născut în ascuns, o bănueşte pe aceasta, de a-şi fi 
ucis copilul. Datoria medicului e de a nu denunța, pentrucă el n'a 
aflat teribilul secret decât cu ocazia exerciţiului profesiunii sale. 
Dimpotrivă, e deslegat de obligaţia secretului medical, atunci când 
dela altă persoană ar avea cunoștință, de săvârşirea pruneuciderii, | 
Datoria lui e de a înştiința autorităţile, fără însă a indica numele 
mamei criminale, pentrucă el n'a putut descoperi crima decât în 
urma confidenţei indirecte pe care i-a făcut-o aceast: ; chemându-l 
la patul ei, ea i-a destăinuit secretul sarcinci şi al facerii. Va, 
arăta persoana dela care a primit informaţia despre săvârşirea 
crimei, — informaţie despre temeinicia căreia se va, fi în prealabil 
încredinţat. 

2. Un alt exemplu: Medicul, chemat la un bolnav, se înere- 
dințează că acesta e victima unei tentative de otrăvire, violentă ori 
lentă. Şi cazurile se prezintă mai des de cât ne-am putea închipui, 
pentrucă sunt atâtea interese inavuabile cari constitue un imbold 
la perpetrarea, crimei: -grăbirea momentului de deschidere a unei 
succesiuni, suprimarea, unui eventual - moştenitor, amuţirea unui 
martor primejdios, înăbuşirea unui secret de familie, — atâtea şi 
atâtea aspecte ale interesului nelegiuit. Medicul, convins de exis- 
tența unei mâini criminale, nu se va mărgini să salveze viaţa vie- 
timei, dar încă va interveni spre a o pune la adăpost de o eventuală 
recidivă a tentativei criminale. J udecător suveran în ce priveşte 
forma, intervenţiunii sale, el va atrage atenţia, celor din jurul bol- 
navului, că posedă dovada, otrăvirii Şi că, dacă nu încetează, cu ma- 
noperile lor, îi va da pe mâna justiţiei. Va supraveghea îndea- proape pacientul şi, constatând din partea celor interesaţi o per- 
severare în practicele lor criminale, va sesiza parchetul penţnu 
transportarea, victimei la spital, spre a o pune astfel la adăpost. 
În ipoteza pe care am examinat-o, medicul nu mai e ținut la res: 
pectarea, secretului profesional: se află în prezenţa unei crime să- 
 vârşite nu de însuş clientul său, ci de alţii asupra, persoanei aces- 
tuia. Insăşi datoria-i primordială de a fi cu trup şi suflet în ser- 
viciul pacientului îi dictează şi datoria de a-l apăra de lovitu- 
rile făţişe sau dosnice îndreptate contra, sănătăţii şi vieţii lui, | 

La aceasta îl obligă de altfel şi preseripţiunea articolului 29 
C. Pr. P., de oarece în ocurenţă medicul nu se mai găseşte în 

$5008, — Dr. M. Minovici. Tratat de Medicină Legală. | 1f.
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ipostaza confidentului, ci în: aceea de martor de visu al unui 

atentat. | 

EI redevine însă confident, atunci când secretul tentativei eri- 

minale de otrăvire i-a fost destăinuit de însuş clientul său. Caşi în 

cazul precedent, va lua toate măsurile indicate de împrejurări, spre 

a pune victima la adăpostul manoperilor nelegiuite ale celor din 

jurul ei. a | . 

Se poate ivi cazul ca otrăvitorul, chinuit de remuşcări, să se 

prezinte medicului şi să-i mărturisească tentativa de crimă, solici- 

tându-i intervenţia pentru salvarea victimei. Medicul va sesiza, par- 

chetul despre atentatul astfel aflat, dar. nu va indica numele crimi- 

nalului pocăit, descoperirea acestuia rămânând în sarcina poliţiei 

judiciare. N 
3. Medicul, curant sau numai: consultant, ştie că un copil, ce 

urmează să fie dat la doică, e atins de sifilis, una dintre cele mai 

grozave boli transmisibile. Secretul profesional îl opreşte de a trâm- 

biţa tara, ereditară, dar deontologia medicală îi impune datoria de a 

preveni contagiunea, doicii. Va interveni: întâiu pe lângă părinţi, 

arătându-le că nu au dreptul de a expune doica la contractarea unei 

atari boli; iar în caz de insueces, va lua toate măsurile spre a pune 

doica la adăpostul contaminării, altfel îşi angajează responsabi- 

litatea profesională: 

„Medicul care, cu bună știință, nu previne doica de primejdia la care 

se expune prin alăptarea unui copil atins de sifilis congenital, poate îi 

declarat responsabil de prejudiciul pricinuit prin această reticenţă “. (De- 

cizie a Curţii de Apel din Dijon). - 

4. Medicul casei sau cel numai întâmplător chemat într'o casă, 

constată, la examinarea copilului căruia urmează să dea îngrijiri, că 

micuțul a fost victima, unor maltratări barbare din partea propriilor 

săi părinţi sau a persoanelor însărcinate cu creșterea lui. Nu vio- 

lează, secretul profesional, dacă, fără nici un menajament, aduce la 

cunoştinţa parchetului infracţiunea săvârşită de părinţii denaturaţi 

sau: de orice altă persoană căreia i sa, încredințat educaţia 
copilului. 

Inviolabilitatea secretului medical | 

Cu excepțiunile pe cari le-am exemplificat, inviolabilitatea 

secretului profesional e o poruncă dogmatică a. deontologiei me- 

dicale, pe care n'o poate călca practicianul şi nici n'o pot neso- 

coti organele justiţiei, cari sub nici un cuvânt nu au dreptul să 

transgreseze, pe cale de interpretare, litera legii.
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Î. De 'exemplu, legea sanitară enumără, bolile contagioase a 
căror declaraţiune e obligatorie pentru medic, așa, că acesta poate 
Ti urmărit pentru divulgarea unei boli care nu figurează pe tabelă: 

De oarece boalele venerice nu sunt cuprinse în lista legii sanitare, re- 
lativ la, declararea bolilor epidemice, medicul care ar revela asemenea 
afecţiuni la unul din clienţii săi, ar comite o violare a seerstului profesional 

- pedepsit de art. 305 C. P. (Curtea, de Apel, S. IV, din Bucureşti, 1919). 

2. E o violare a secretului medical şi când medicul comite o 
indisereţiune în chiar interesul clientului său. In acest sens a in- 
iervenit o sentinţă a Tribunalului din Caen (Franţa) care a con- 
damnat la, amendă şi daune-interese pe un medie care, spre a-şi 
putea trata mai bine clientul, întrebase pe un prieten al acestuia, 
dacă pacientul n'ar fi avut cândva sifilis. 

3. Medicul nu poate invoca nici scuza interesului ştiințifie 
pentru divulgarea bolii unuia din clienţii săi, orice publicaţiune 
fiind considerată ca defăimare: . | 

„In materie de defăimare, scopul urmărit, oricât de folositor ar fi el, 
nu justifică mijloacele întrebuințate întru atingerea lui. Autorul unei 
publicaţii defăimătoare nu poate fi apărat de responsabilitatea de care 
e pasibil, prin invocarea caracterului științific al lucrării în care se pă- 
seşte defăimarea, indiferent; dacă se face dovada că n'a fost călăuzit decât 
de motivul cel mai vrednic de laudă, din dragoste pentru ştiinţă, care are 
înteres ca fapte de natura acelora pe cari i-a fost dat să le constate, să 
lie relevate spre a servi ca bază şi documentare pentru un studiu social“. 
(Tribunalul Senei, 1895). — E vorba de studiul „La contagion du 
meurtre“ publicat de Dr. Aubry în „Annales mâdico-psychologiques“ și 
în care se folosea de date culese în exerciţiul profesiunii sale ca medie 
al unei familii. Tribunalul a socotit că e vorba de o violare a secretului 
medical și în consecință a ordonat suprimarea pasagiilor în cari se po- 
nenea de familia în chestie şi l-a condamnat pe medie -la, plata chel- 
tuelilor de judecată. - ” 

4. Se face vinovat de violarea, secretului profesional şi medicul 
care, în apărarea reputației sale, comite o indisereţiune cu privire la 
boala clientului al cărui caz a dat naştere la o polemică de presă. 

Sub acest raport avem cazul tipie cunoscut sub numele „Afa- 
cerea D-rului Watelet“ şi care a făcut multă vâlvă în Franţa: 

In urma morţii lui Bastien Lepage, care fusese căutat de prietenul 
său, D-rul Watelet, o campanie de presă se porni contra medicului, învi- 
nuind pe acesta de a, fi responsabil de moartea pacientului, de oarece îl 
sfătuise să plece în Algeria, ţară a cărei climă, susțineau ziarele, ar fi 
fost vătămătoare temperamentului  boliavului. | 

Ca să se apere, D-rul Watelet a trimis o scrisoare ziarului „Le 
Matin“, în care expunea adevărata, cauză a morţii lui Bastien Lepage. 
Parchetul din Paris s'a sesizat şi, pe baza articolului 378 C. P. Fe, (305 
C. P. R.), Va dat în judecată pe medie pentru delictul „de a fi adresat
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unui jurnal, cu privire la cauzele morţii unuia din clienţii săi, o seri- 

soare menită publicităţii și care desvăluia un tot de fapte secrete prin 

natura, lor şi despre cari nu avusese cunoştinţă de cât în exerciţiul pro: 

fesiunii sale“. Tribunalul la condamnat pe D-rul Waielet la, 100 franci” 

amendă, sentinţă confirmată și în apel, | 

Curtea de Casaţie, sesizată de. recursul medicului osândit, l-a 

respins ca, ncîntemeiat. Consilierul-raportor, conchizând pentru yespin- 

gerea, recursului, a invocat dispoziţia imperativă a articolului din C. P,, 

„care nu face nici o deosebire între destăinuiri, după intenţiunea, ce le-a 

dictat, iar textul articolului nu-l apără pe medic, decât numai în caz 

când legea îl obligă să, vorbească“. Pentruca delictul să fie consumat, 

ajunge ca medicul să ştie că legea îl opreşte de a comite indiscrețiunea. 

Jurisprudenţa franceză nu admite nici chiar scuza necesităţii inexo- 

rabile pentru medic de a se apăra în faţa, justiţiei: 

Un chirurg din Amiens e urmărit de familia mortului, ca răspun- 

zător în penal de accidentul operatoriu care a provocat decesul: 

„Având în vedere că tribunalul trebue să se arate cu atât mai sever 

în aprecierea dovezilor, că tăcerea, pe care trebuia, s'o observe prevenitul 

asupra, cauzei morții și asupra, tratamentului era, o regulă a datoriei sale 

profesionale și chiar o injoneţiune din partea, legii; că astfel, tacit sau 

nu, medicul primeşte în depozit vecinie un lueru de care nu poate dispune 

ca unul ce nu-i aparţine, mai ales atunci când acest secret nu se gă- 

seşte în conflict decât cu interesul său personal, oricât de angajat ar îi, 

cum e în speţă, pentru nevoia, apărării sale în justiţie...“. | 

„_- Precum se vede, jurisprudenţa nu admite nici un distinguo pe 

„tema, întenţiunii: fie ca avut, sau nu, gândul de a aduce o vătă- 

mare intereselor sau memoriei clientului, medicul calcă obligaţi- 

unea. secretului medical şi atunci când vorbeşte spre a-şi apăra 

propriile interese morale. | 

5. A fortiori e operantă această obligaţiune, atunci când în joc 

sunt numai interese de ordin material. 

Deopildă, în caz de acţiune intentată de medie pentru achi- 

area onorariului, medicul nu poate da justiţiei nici o lămurire 

cât de vagă cu privire la natura bolii, decât cu consimţământul pre- 

alabil al clientului şi cu condiţiunea ea eventuala explicaţiune să nu 

nibă de urmare un prejudiciu moral sau material pentru fostul 

client. (Rezoluţiunile adoptate în Congresul de medicină legală 

ținut la Bruxelles). 

TPribunalul Senei condamnă la 1 an închisoare, 500 franci 

amendă, 5 ani de supraveghere şi 1.000 franci daune-interese pe un 

medie care, „reclamându-şi onorariile dela nişte clienţi recalcitranţi, 

le-a trimis prin portărei o notificare, în care erau enumerate şan- 

erele, ulcerele venerice şi boala venerică comunicată de: bărbat 

soţiei sale“. | ” 
Când e vorba însă de un interes material strein, medicul are 

datoria, să vorbească, atunci când prin aceasta nu violează o con- 

fidență a bolnavului: -
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Deopildă, un medic, stând la căpătâiul unui muribund, gata 
să-şi dea sufletul, observă cum unii din moştenitorii acestuia, in- 

teresaţi să facă să dispară documentul, pun mâna pe un testament 

şi-l distrug. Practicianul, martor al unui delict caracterizat, în per- 

petrarea căruia, nu e implicat nici direct nici indirect clientul său, 

are datoria morală şi legală de a înştiinţa parehetul. In ocurenţă, el 

a fost simplu martor la un act pedepsit de lege. 
6. Numit expert, medicul curant, invocând situaţia lui spe- 

cială de confident al părţii în cauză, se va recuza, declinând ire- 
vocabil mandatul. 

7, Medicul unei asociaţiuni e ţinut la respectarea secretului me- 
dical în ce priveşte pe oricare dintre membrii ei, şi, sub nici un 
cuvânt, nu va comunica biroului Societăţii lueruri a căror divul- 
gare ar putea fi interpretată ca o violare a seoretului medical. 

In concluziune; Medicul e legat de stricta, observare a, secretului 

său profesional. pentru care există sancţiunea penală a art. 305 
C. P. şi riscul unei condamnări la daune interese (art. 998 şi 
999 C. C.). Nici o derogare dela această regulă nu este admisă pentru 
obligaţiunea tăcerii contractată de medic față de clientul său. 

Această obligaţiune, după unii autori, nu încetează nici chiar atunci 
când regulamente de administraţie publică sau simple uzuri admi- 
nistrative, pe cale de interpretare, dau deslegare medicului în 
anume împrejurări. Căci, precum cu multă dreptate observă d-rul 
Proust (La Dâpâche Mâdicale, 1925) „ajunge să erapi puţin uşa: 
derogărilor, pentruea alţii să vină sto deschidă tot mai larg, invo- 
când motive foarte respectabile: cutare va vorbi de binele patriei, 

cutare de respectul datorit lui Dumnezeu, cutare altul de viitorul 
neamului, cutare de datoriile faţă de cârmuire sau fâţă de familie“. 

„Tot ceiace bolnavul încredinţează medicului său — sună, o decizie 
a Curţii de Apel din Aix (Franţa) — constitue un secret, oricât de 
infime, de ridicule chiar ar fi confidenţele astfel făcute“. 

Medicul trebue să tacă chiar atunci când, el însuș fiind ur- 
mărit pe nedrept, ar putea să-şi degajeze răspunderea, divulgând 
un fapt care ar lumina justiţia. Datoria lui e dictată de maxima: 
„Atunci când interesul bolnavuuli e în joc, trebue să rişti totul, 
chiar reputaţia ta, spre a-l scăpa“. Şi o aplicare a, ei o găsim înti”o 
sentinţă a Tribunalului din Lille, care a făcut răspunzător de vio- 
larea secretului medical pe un medie care, spre a uşura situaţia 
unui confrate urmărit pentru neglijenţă în eliberarea unui certi- 
licat, îi trimisese acestuia o scrisoare al cărei conţinut constituia 
o atare violare: 

Regula, secretului — “declară tribunalul — e formală şi nu suferă 
nici o ştirbire: „judecata nu are să țină socoteală de lipsa intenţiunii de 
a dăuna sau de scopul urmărit (în speţă, salvarea unui confrate). Tri-.
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bunalul trebue să se arate cu atât mai aspru, că doctorul M., ca, printr! un 
tel de premeditare, a, adăugat în scrisoarea sa: „Le autoriz să faci uz 
de ea, aşa cum vei crede de cuviinţă. 

Şi doctorul M. a fost osândit la 3 zile închisoare și 100 franci 

amendă. 

Avem un deziderat de exprimat, în legătură cu constatarea unei 

stări de fapt dureroase: la noi, în deosebi, secretul medical se 
calcă de vreme îndelungată cu o inconştienţă care aduce o gravă 
şlirbire prestigiului corpotaţiei și autorităţii morale a duhovnicului 
laic ca trebue să fie medicul. Am dori o acţiune energică în primul 

loc din partea acelora cari au calitate să vorbească în numele cor- 
pului medical, şi o privighere mai de aproape din partea parchetului 
care să se sesizeze de orice abatere constatată în materie de secret 
medical. Această, dublă acţiune ar avea desigur efectul să recheme 
la respectul uneia, din marile legi ale deontologiei medicale. Vio- 
larea, intenţionată ori nu, a seerstului medical aparţine la noi obi- 
ceiului pământului — şi toemai această tară morală am vrea s'0 

vedem suprimată. Am vrea să aparţină de acum trecutului con- 
statarea făcută şi de un înalt magistrat d. St. Mladoveanu, preşe- 
dinte de secţie la Curtea de Casaţie, care observă cu amărăciune: 
„Dela punerea în aplicare a Codului Penal nu am văzut, după cum 
rezultă din informaţiunile date de Ministerul Justiţiei, ca să. se fi 
urmărit şi mai puţin să se fi condamnat vre-un medic, avocat sau 

duhovnic, pentru violarea, secretului profesional“. 
Reflexie a cărei temeinicie nu e infirmată printr”o singură ex- 

'cepţie cunoscută dela această regulă de impunitate: vreau să, 
vorbesc de cazul unui doctor din Moreni care, în 1913 a fost con- 
damnat la 500 lei amendă, pentrucă divulgase boala de care suferea 
unul din clienţii lui. 

Obligaţiunea secretului colectiv 

Voiu încheia capitolul secretului profesional, arătând care este 
obligaţiunea persoanelor cari asistă pe medie în „exerziţiul pDro- 

fesiunii sale, 

Codul Penal (art. 305) e destul de lămurit: alături de medici 
şi chirurgi, sunt declaraţi depozitari de secrete profesionale „spi- 
țerii, moaşele şi orice alte persoane cari urmează a fi, după natura 
profesiunii lor, cunoscătoare și păstrătoare de secrete ce li se încre- 
dinţează“. Prin urmare și lor li se aplică pedeapsa închisorii dela 
1-6 luni şi a amenzii de 100—500 lei (socotită înzecit, conform 
legii din 25 Martie 1923). 

Prin celelalte persoane înţeleg asistenții, internii, infir- 
mierii și surorile de caritate. Socot că aceasta e unica şi cea mai
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justă interpretare a literei şi spiritului legii şi nu mă unesc cu in- 
terpretarea Casaţiei franceze, care declară deslegaţi de obligaţiunea, 
secretului pe interni, infivmieri şi surorile de caritate. Interpretarea 
mea e aceea a Codului german care proclamă obligațiunea secre- 
tului pentru toate persoanele cari asistă pe medic în exercițiul 
artei sale. 

Prin urmare există o îndatorire colectivă de păstrare a seere- 
tului medical, ori de câte ori medicul e ajutat de alte persoane în 
căutarea, unui bolnav. E dela sine înţeles, că medicul sau medicii 
consultanţi sunt legaţi prin secretul profesional ca şi confratele 
Or curant.



| CAP. IV 
CERTIFICATELE MEDICALE 

O tormă caracterizată a exerciţiului medicinei e şi aceea a eli- 
Verării de certificate medicale, — prerogativă de care medicul va 
uza cu toată circumspecţiunea, spre a nu se expune riscului unor 
afirmări neexacte. 

Din capul locului ţinem să atragem atenţiunea, practicianului 
că, în afară de executarea unui mandat expres din partea justiţiei, 
înfrânge regulile deontologiei medicale, atunci când, solicitat de 
terţii, examinează, prin surprindere sau cu forţa, persoana asupra 
stării sănătăţii căreia alţii au interes să obţină un certificat. Se 
expune şi la o urmărire în penal şi în civil pentru sechestrare de per- 
soană sau violare de domiciliu şi violenţă, după cum examenul se 
Tace în cabinetul medicului — unde persoana în chestie a fost 
atrasă — sau la locuinţa acesteia. Cazul, deşi nu atât de frecvent, e 
însă de domeniul posibilităţii. Ca exemplu voiu cita pe acela care 

-a făcut, în Franţa, obiectul unei instrucțiuni judiciare: 

„Considerând că din actele instrucţiunii și din desbateri rezultă că, 
în Aprilie 1900, soţii M. . . ., de frica urmărilor unei acțiuni în daune- 
interese pentru loviri şi răniri asupra persoanei femeii G. . . -, au în- 
săreinat pe doctorul X să se ducă la locuinţa acesteia spre a-i con- 
stata starea; 

__ „Considerând că Doctorul X. s'a încumetat să primească o astfel 
de misiune, deși nu avea nici un mandat din partea justiţiei şi deși știa 
că doctorul Z. era medicul femeii G. ... 

„Considerând că fapta sa, constitue un act din cele mai blamabile, 
atâţ din punctul de vedere profesional cât şi din punctul de vedere al 
delictelor sau quasi-delictelor de stabiliţi... (Camera de punere sub: 
acuzare depe lângă Curtea de Apel din Riom, 1900). 

A) Sancţiunile 

1. In teză generală, bolnavul e în drept să ceară medicului său 
curant un certificat cu privire la starea sănătăţii lui, dar medicul 
se face pasibil de rigorile legii dacă, în actul-pe care-l eliberează, 
comite, voluntar sau involuntar, greşeala de a ocoli sau atenua 
adevărul; se face vinovat de semnare de certificate zise de com ple- 
zență ori chiar de certificate mincinoase, faptă, pedepsită de Codul 
Penal:



CERTIFICATELE DE COMPLEZENȚĂ ȘI CERTIFICATELE MINCINOASE 217 

Art. 137. — Medicii, chirurgii sau alte persoane, exercitând arta de a tămădui, cari dau cu ştiinţă asupra stării sănătăţii unei persoane, cer- tificate contra, adevărului, spre a, servi la autorităţi sau societăţi de asi- urare, se vor pedepsi cu închisoare dela o lună, până la un an. Iar dacă vor fi primit şi daruri sau făgădueli, se vor pedepsi cu în- chisoare dela 3 luni până la un an și jumătate. 

In caz când certificatul mincinos servește la, inducerea în eroare a Justiţiei, cu agravanta de a deruta cercetările pentru descoperirea autorului unei crime sau delict, medicul care l-a eliberat, dacă nu 
poate stabili în mod neîndoios buna, sa, credinţă, e considerat drept complice al autorului infracţiunii care formează obiectul urmăririi. 

Eliberarea unui certificat mincinos sau de complezenţă, atrage Şi răspunderea în civil a medicului: 

Comite un quasi-delict medicul care, într'un certificat de comple- Zenţă, constată existența unor leziuni grave de natură a provoca o lungă incapacitate de lucru, atunci când în realitate n'a existat decât o uşoară contuziune. Prin urmare, dacă acest certificat a contribuit să determine o Societate de asigurare să romită o indemnizaţie unui terţiu, medicul e pasibil de daune-interese către această Societate. (Tribunalul Senei). 

2. Medicul care dă un certificat de complezenţă sau mincinos se expune riscului arestării imediate, în caz când acest certificat 
a folosit unui martor spre a-și justifica lipsa de înfățișare pentru care a primit citaţie, în conformitate cu prevederile Codului 
de Procedură Penală: o 

Art. 50. — Când, prin 'atestarea unui medic, se va constata că mar- .. A ue. e a a. 3 . . . p_: e torii sunt în neputinţă de a se înfățișa după citaţiunea ce li s'a trimis, 
judecătorul de instrucţie va, merge la locuinţa, lor. 

Constatându-se, cu prilejul acestei deplasări a magistratului 
instructor, că atestaţiunea medicului e falsă, judecătorul, în puterea 
vnui text al Codului de procedură Penală, depune pe doctorul care 
a indus justiţia în eroare: - | 

Art. 83. — Dacă martorul la care se va Îi dus judecătorul în ca- 
zurile prevăzute prin art. 80 şi 81, nu se află în neputinţă de a se în- 
făţişa după citațiunea ce i s'a trimis, judecătorul de instrucție va da 
un mandat de depunere în contra lui Şi în contra medicului sau otiţerului 
municipal care-i va, fi liberaţ certificatul mai sus menţionat. 

Pedeapsa lor' se va pronunţa, în asemenea, cazuri, de judecătorul de 
instrucţie al locului unde sunt martorii şi după rechiziţiunea, procurorului, 
conform celor prescrise prin art, 77. 

In afară de sancţiunea, acestui din urmă, articol — care e 
amenda până la 200 lei (socotită înzecit conf, legii din 25 Martie 
1923) — medicul arestat mai cade sub prevederile art. 137 C. P. 
(închisoare dela o lună la un an şi jumătate). -.
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3. Se socoate dr ept fals caracterizat orice afirmaţiune ezage- 
rată făcută de un medic în certificatul: eliberat. 

a) In analele judiciare sunt “consemnate numeroase cazuri de certi- 
ficate false. Aşa, la Paris, un medic, mulţumindu-se cu declaraţiunea, 
unei cliente că a suferit o fractură a, coastei, îi eliberează un certificat 
în acest sens, spre a se servi de el în justiţie. Făcându-se ulterior dovada 
că pretinsa fractură n'a existat, deși a invocat buna sa credinţă, medicul 
a, fost condamnat, pentru mărturie falsă, la închisoare şi daune interese. 

b) Tribunalul din Paris (1893) condamnă la 500 franci amendă şi 
cheltuelile de judecată pe un medic, pentrucă, în certificatul eliberat, a 
atestat existența unei leziuni pe care n'a. 'verifieat-o în persoană, mul- 
ţumindu-se cu simpla afirmaţiune a clientului. 

" e] Deasemenea a fost osândit un medic care, într” o afacere de divorţ, 
a atestat, „pe, simpla alegaţiune a femeei, că soţul îi transmisese acesteia, 
sifilisul şi că, după facere, femeea, suferise de febră puerperală şi de o 
pleurezie purulentă de origină sifilitică. Certificatul a fost atacat în 
fals şi pe cale de expertiză medico-legală sa dovedit caracterul mincinos 
al afirmaţiunilor cuprinse într'ânsul, 

4. Medicul mu se poate pune la adăpostul urmăriru, în penal 
şi în civil (daune-interese), invocând buna credință şi uşurinţa: 

„Dacă, din punctul de vedere al tratamentului de prescris, medicul 
e liber să dea crezare afirmaţiunilor clientului, care-l consultă, nu-i 
este însă, îngăduit; să atesteze, drept un fapt rezultând din propria sa 
constatare, existenţa unei leziuni pe care n'a putut-o verifica; medicul 
comite o imprudență dacă, pe simpla, declaraţie a clientului, certifică, 
cauza pretinsei leziuni și chiar împrejurările î în cari ea s'ar fi produs. 

„Și dacă acest; certificat, produs în justiție de către persoana care 
l-a căpătat, contribuise să facă pe judecători să pronunţe o condamnare 
penală contra, autorului pretinsei leziuni, acesta e în drept să ceară 
daune-interese dela, medicul care a eliberat certificatul dovedit în urmă 
mincinos“. (Tribunalul Senei, 1896). 

5. Răspunderea medicului nu e atenuată, chiar dacă face do- 
vada c'a fost cu totul desinteresat, adică n'a pretins şi n'a, primit 
nici-o remuneraţiune pentru eliberarea certificatului atacat în fals 
şi dovedit ea atare. 

x 

* * 

Spuneam dela început, că medicul trebue să fie foarte circum- 
spect în eliberarea certificatelor şi să nu semneze decât în perfectă 
cunoştinţă de cauză. Clasice, sub raportul inconştienţei sunt două 
cazuri citate de Brouardel: 

]. La un scurt interval acelaș medic a eliberat aceleiași persoane 
două certificate cu cuprins contradictoriu. Medicul acesta, îşi făcuse o 
meserie din eliberarea, certificatelor de complezenţă și, a doua oară, uitase 
ceea ce 'atestase prin primul certificat, şi făcea, acum o afirmaţiune care 
infirma pe cea, dintâi.
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2. Un specialist în bolile de alienaţie mintală semnează un certi- 
ficat prin care atestă că o femee se bucură de perfecta luciditate a spi- 
ritului ei. Or, numai cu câteva luni în urmă acelaş medie o căutase în 
casa lui de sănătate şi în repeţite rânduri semnase certificate (cerute de 
justiţie) prin cari atesta, starea, ei de alienaţie. 

B) Puterea | probatorie 

Certificatul medical neconstituind decât o atestațiune cu ca- 
racier oficios, pentru eliberarea lui nu se cere nici prezenţa unui 

magistrat, nici întărirea lui cu forma jurământului, — după cum 

de altfel o proclamă și o decizie a Curţii noastre de Casaţie, care 
nu asimilează pe medicul practician cu medicul-expert desemnat 
de Justiţie şi, în consecinţă, nuti sunt aplicabile prevederile artico- 
lului 218 din Codul de Procedură Civilă: 

„„Prin nici un text de lege nu se prevede, ca medicul care eliberează 
un certificat constatator de boală, unei persoane care n'a putut să se pre- 
zinte la judecată, să fie mai întâiu supus: jurământului“, (Cas., S. II, 
19 Septembrie 1875, Bul. p. 222). | 

Dar chiar în eventualitatea în care un medie ar putea fi chemat 
ca, ulterior eliberării certificatului, să confirme prin jurământ sin- 
ceritatea conţinutului acestuia, în nici un caz nu se poate pretinde 
aceasta dela un medie, stabilit în streinătate: 

„Dacă în cazuri speciale, se poate obliga medic. ! din ţară să întă- 
rească prin jurământ cele afirmate de el în certificatul său, această mă- 
sură nu se poate aplica unui medic domiciliat în ţară streină, unde și 
asupra, cărui medic legile române n'au nici un imperiu. (Curtea de Apel, 
S. III, din Bucureşti, 11 Octombrie 1906). 

x 

+ x 

Multiple sunt împrejurările în cari atestaţiunea medicului. e 
necesară, în afaceri privitoare la acte de administraţie sau de 
Justiţie. | “ 

]. Din capul locului ţin să relev o controversă în ce priveşte 
validitatea unui certificat de deces eliberat de un medic, în lipsa 
existenţei unei dovezi oficiale. Eu sunt de părere că, de vreme ce 
art. 33 O. C. admite că, în cazurile când nu vor exista, registrele: 
stării civile sau se vor fi pierdut, se poate administra, proba testi- 
monială, atestaţiunea serisă a, medicului curant trebue să constitue 
această mărturie primită de lege. Opinia, aceasta nu e însă împăr- 
tăşită de unele dintre instanţele noastre judecătoreşti: 

„Părțile, pentru a. face dovada, decesului, se servesc de un certi- 
ficat medical. Medicul nu are calitatea de a, elibera acte medicale cari 
să țină loc de acte de deces“. ('Trib. Dorohoi, 1921). Ă
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Sunt încredinţat că punctul meu de vedere e cel just, pentru 
că nu se poate concepe ca mărturia, medicului să se bucure de mai 
puţină autoritate decât a, oricărui alt martor admis de Codul Civil. 

2. Tot în materie civilă, certificatul medical are putere pro- 
“batorie pentru formalităţile de autentificare a actelor. 

In conformitate cu legea pentru autentificarea actelor — ob- 
servă Dimitrie Alexandresco — boala, care motivează delegaţia ju- 
decătorului la locuinţa testatorului (pentru citirea testamentului) 
trebue să fie atestată printrun certificat medical. Curtea de Ca- 
saţie (decizia, din Octombrie 1912) hotăreşte însă, că modul în care 
au fost apreciate de preşedintele tribunalului certificatele medicale 
nu poate avea nici o înrâurire asupra validității actului. | 

Dar tot Curtea de Casaţie, în aplicarea art. 171 C. C. („In 
caz de boală constatată, care ar împiedica pe vreuna. din părți să 
vină la, tribunal, judecătorul poate fi delegat și e ţinut să instru- 
menteze la, domiciliu. Procesul-verbal. de autentificare trebue să 
constate cazul de boală“), proclamă puterea probatorie a certi- 
ficatului medical: 

„Dovada medicală că nu s'a putut prezenta, la tribunal e suficientă 
pentru a justifica cererea ca judecătorul delegat să se prezinte la do- 
miciliu“, (Cas., S. I, 1877). - 

3. Certificatul medieal e operant şi în materie de divorț, prin 
aplicarea art. 218 C. C., care prescrie că soţul care cere despăr- 
ţenia, va, prezenta cererea sa în persoană, „afară numai dacă va fi 
împiedicat de boală, în care caz, după cererea sa, şi eliberarea unui 

„certificat de boală a vreunui medic, magistratul se va, duce la lo- 
cuinţa, reclamantului ca să primească acolo cererea“. 

4. In aplicarea art. 148—158 C. Pr. C. (opozițiune), certificatul 
medical face dovadă de imposibilitatea materială a părţii de a se fi 
putut prezenta în instanţă: 

1. „Lestimoniul medical, care constată, boala ce a împiedicat pe un 
împricinat; de a se înfățișa, în judecată, este dovadă legală pentru a sprijini . 
cererea deschiderii procesului“. (Cas., S. I, 9 Martie 1864). 

2. „Opozițiunea făcută în însoţire de certificat medical în regulă 
este admisibilă, căci an asemenea certificat nu poate fi invalidat până 
la înscrierea în falş“. (Cas., 30 Septembrie, 1865). 

Această validitate, astfel cum este proclamată de instanţa su- 
premă, nu e în funcţiune de întărire prin jurământ deferiţ medi- 
cului, cum de altfel o accentuiază o jurisprudenţă a Curţii de 
Casaţie, S. II (19 Septembrie 1875) care spune desluşit: „Alega- 
țiunea că medicul, care a liberat. acest act, n'a depus jurământ, 
aceasta nu este prevăzută de nici un text de lege în materie 
civilă“. E
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Cu toate acestea, deciziuni şi sentinţe. date ulterior admit teza 
că atestaţiunea medicală poate fi susceptibilă de întărirea ulte- 
rioară pe cale de jurământ. 

„Considerând, în drept, că certificatul medical liberat de D-rul 
Hepites și prin care se constată maladia, oponentei Zoe Zotescu, nu este 
de cât o mărturisire extra-judiciară, care pentru a putea, forma convicţi- 
unea justiţiei și pentru a se putea opune părţii interesate, urmează a. 
ii sprijinită prin jurământ“... (Curtea de Apel, &, I, București, 
19 Octombrie 1882). 

Doi consilieri, Al. Filitis și Athanasie Kivu, au făcut opinie 
separată contra, interpretării majorităţii (N. Al. Demetrescu, M: 
Poianaru-Bordea şi Gr, Cireşeanu), întemeind-o pe următoarele 
consideraţiuni juridice: 

„Considerând că, pentru dovedirea boalei și a, pravităței sale, cer- 
tificatul medicului curant face o probă complectă, deoarece afirmaţiunea 
unui fapt neadevărat întrun atare act constitue, după art. 137 Codul 
Penal, un delict, independent de mobilul agentului; . 

„Considerând că chemarea medicului înaintea judecătorului, ca să 
confirme prin jurământ veracitatea cazului alegat în certificatul pus la 
îndoială, este înadmisibilă, căci dacă în realitate dânsul, liberând tes- 
timoniul, a comis o infracţiune la, legile represive, atunci, de temerea pe- 
depsei, se va grăbi a, presta jurământul despre propria sa, turpitudine, 
ceeace nu ar acoperi responsabilitatea, sa penală, nici ar adăuga la vali- 
ditatea actului; că dar este neezact a se zice că certificatul ar fi un act 
ezirajudiciar de care judecălorul nu trebue să țină socoteală până nu se 
za întări prin jurământ, deoarece legiuitorul, în caz de a, fi contra, ve- 
rităţii, calificându-l delict, l-a asimilat cu depoziţiunea unui martor do- 
vedit judecătoreşte mincinos; că așa fiind, certificatul medical trebue 
crezut până la proba contrarie; 

„Considerând, în specie, că nici se aleagă de către avocatul Eforiei, 
nici se invoacă a dovedi falșitatea, actului în chestiune, cerându-se numai 
chemarea medicului ca, să jure, cerere ce cată a fi respinsă pe teme- 
iurile mai sus arătate“, (semnaţi: Al. Filitis, Ath. C. Kivu). 

Iar d-rul Hepites refuzând să depună jurământul deferit de 
majoritatea Curţii, aceasta îl condamnă (prin aplicarea art, 154 
şi 207 C. Pr. C.) la 100 lei amendă. 

Retuzând jurământul deterit, medicul în cauză avea, îri' spri-. 
jinul atitudinii sale autoritatea Curţii de Casaţie care, în repetite 
rânduri (1864, 1865, 1877), a, statuat că certificatul medical este o 
probă complectă și nu este nevoie de întărirea medicului: sub pres- 
tare de jurământ. 

Cu toată această jurisprudenţă constantă (confirmată şi prin- 
tro altă decizie a Curţii de Casaţie, S. II, din 2 Septembrie 1886), 
Trib, Tecuci, în 1891, se pronunţă pentru teza contrarie: 

„Considerând că judecătorii nu sunt ţinuţi niciodată de a admite fără 
discuţiune şi fără examinare actele medicale ce li se prezintă; că nici un
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text de lege nu dă acestor acte prerogativa de a fi crezute în totul pentru 
afirmările lor; că în ceeace priveşte atestările făcute de un medic printr'un 
act medical, medicul nu poate fi considerat decât ca martor sau ca 
expert, şi în ambele cazuri, pentru ca, judecătorul să pună temeiu pe o 
asemenea, atestare, ea, trebue să fie confirmată printr'un jurământ, 
precum prescrie art. 196 şi 217 Procedura civilă, ori de câte ori partea 
adversă contestă afirmările cuprinse în actul medical, . . . Tribunalul 

" admite a se chema ca expert medicul Al. Caragiani, care să afirme sub 
jurământ, dacă'... (Trib. Tecuciu, 14 Martie 1891). 

Voiu observa, după cum precizează şi încheerea tribunalului, 
că medicul chemat să întărească prin jurământ atestaţiunea sa 
serisă e considerat ca expert şi nu ca, simplu medic al părţii căreia 
i-a eliberat certificatul. 

Mai elegantă, deşi şi ea, în contradicţie cu doctrina, Casaţiei, 
găsese soluţia Curţii de Apel din Bucureşti care, fără a suspecta 

veracitatea certificatului medical, admite totuş jurământul pentru 
„ posesorul lui, spre a afirma că în adevăr caracterul de gravitate a 
“boalei Pa împiedicat să se prezinte la precedenta înfăţişare: 

„Considerând că dacă partea recunoaște că medicul. adevăr a spus 
în menţionatul certificat, ea pune însă în îndoială că maladia, să fi fost 
de o natură aşa, de gravă, încât să nu permită lui Agemolu de a se mişca 
din casă, că această probă pe care o cere Behrens & Co., fiind admisibilă 
în drept, judecata n'o poate refuza“. (Curtea de Apel, S. III, Bucureşti 
30 Mai 1884). 

5, Dacă în spețele de opoziţie autoritatea certificatului medical 
e controversată de instanţele de fond, ea nu face însă obiectul nici 
unei discuţiuni, pentru aplicarea, codului civil şi a Codului de Pro- 
cedură, Civilă în ce priveşte mărturisirea judiciară pe calea che- 
înărăi la interogator. 

Așa, în aplicarea art. 227 €. Pr. C. (chemarea, la interogator) 
Curtea de Apel din Bucureşti acordă un credit neprecupeţit ates- 
taţiunii medicale, chiar dacă ea emană dela un practician de peste 
hotare: - 

„Lipsa unei părți chemate la interogator din streinătate este justi- 
ficată, când se prezintă un certificat medical emanat dela un doctor 
strein, fiind-că actele medicale trebue considerate, în general, ca veridice, 
deoarece medicul nu are nici un interes în cauză şi reaua, credință nu se 
presupune“, (Curtea de Apel, S. III, București, 11 Octombrie 1906). 

Cu atât mai vârtos nu poate fi pusă la îndoială sinceritatea 
atestațiunii unui medic din ţară, pe simpla consideraţie că per- 
soana care a obținut certificatul nu s-a, ţinut de recomandaţiunea 
omului artei şi, de exemplu, a ieșit din casă înainte de termenul 

“minim prescris. Proba presupusului dol trebue în prealabil admi-
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nistrată print”o expertiză medicală şi numai, în caz de confirmare, 
se poate porni acţiunea publică împotriva medicului dovedit a fi 
eliberat un certificat de complezenţă. 

In 1903, mi s'a cerut o consultaţie în următorul caz: . 
Un medie din Slatina, examinând pe un impricinat, îi eliberează un 

certificat constatând că suferă de tracheo-bronșită acută de natură gri- 
pală, iar în concluziune, spre a-l feri de vre-o complicaţie posibilă, îi pre- 
scrie o şedere în casă de opt zile. Bolnavul, pentru anumite interese, nu 
respectă această recomandaţiune și părăseşte casa în acest interval, 
Zărit în stradă de adversarul său, acesta face un denunţ da parchet, care 
dă în judecată pe semnatarul certificatului. Cererea, legitimă și legală a 
acestuia, ca o comisiune de experți să verifice sinceritatea, atestațiunii 
sale, e brutal respinsă de procuror, care nu vrea, să ţină seama nici de -atestaţiunile Profesorilor. D-ri Petrini Paul şi Florea Teodorescu, că 
imprudenţa făcută de impricinatul în chestie a avuţ de urmare o bron- 
şită acută generalizată. 

Am dat următoarea consultaţie : 
- „Un act medical nu poate fi considerat, ca, falş decât în urma unei 

anchete medicale. Medicul nu poate fi făcut răspunzător de inconștienţa bolnavului, care nu-i respectă recomandaţiunile făcute, atunci când cer- 
tificatul eliberat e destinat a servi în justiție, după cum nu poate fi 
responsabil de consecințele imprudenţelor pacientului — o agravare a 
bolii sau chiar moartea, | 

Şi această consultaţie şi-a făcut efectul. 

In aplicarea art. 234 („Dacă partea chemată, la interogator nu 
dovedeşte o împiedicare binecuvântată, între altele dovada boalei, 
absenţa se va considera ca o mărturisire complectă sau ca un început 
de mărturisire în favoarea aceluia care a propus interogatoriul“), 
Curtea de Casaţie s'a, pronunţat constant pentru valoarea justifi- 
cării absenței prin producerea unui certificat medical, eliberat chiar 
de către un medie strein: 

1. „Nu se poate respinge justificarea absenței dela interogator, ba- zată pe un certificat medical, pe motiv că medicul care a, eliberat certi- ficatul locuind în streinătate, nu poate fi ascultat ca martor, în cazul când s'ar contesta sinceritatea certificatului său, (Casaţia, S. II, 20 Ianuarie 1899). - 2. „Lipsa părţii chemate la interogator și nejustificarea cauzei lipsei sale, tace ca faptul asupra, căruia era chemată la interogator, să se con- sidere ca mărturisit contra, sa“. (Cas. $. I, 28 Ianuarie 1900).. 

6. Aceiaşi jurisprudenţă, o aplică înalta, Curte şi art. 1206 C. C.; 
„(mărturisirea judiciară): 

„Persoana chemată la interogator poate să-şi justifice absenţa. prin certificat medical“. (Cas., S. II, 10 Ian. 1892). 
+ II 

* + 

Precum am văzut, certificatul medical, unul din cele mai gin- 
gaşe dintre aspectele exerciţiului medicinei, se bucură de o autori-
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tate considerabilă, de oarece, în principiu şi în fapt, atestaţiunea 
omului artei e concludentă pentru puterile constituite în Stat. 
Curtea, de Casaţie, supremul arbitru în aplicarea, legilor, proclamă 
că, până la proba contrarie, afirmaţiunea medicului face dovadă în 
justiție. , 

Din nenorocire, cași aiurea, s'au înregistrat și la noi cazuri de 
certificate de complezență, sau mincinoase, cum ar fi de pildă cer- 
tificatul eliberat pe vremuri de un Dr. A. din Piatra-Neamţ, spre 
a servi unui tânăr la recrutare şi care s'a dovedit nesincer,. Curtea 
de Apel, S. 1, din Iaşi l-a condamnat la 500 lei amiendă. 

Tribunalul Senei (1894) condamnă la 3 luni închisoare şi-300 
franci amendă pe un Dr. P. pentru eliberarea unui certificat de 
complezenţă, de care s'a, servit un soldat spre a-şi justifica absenţa 
dela, corp. 

0): Controlarea afirmaţiunilor persoanei interesate 

În eliberarea atestaţiunii medicale, doctorul nu trebue numai o 
să fie de o perfectă bună credinţă, dar încă, să nu se lase înfluenţat 
de nici o consideraţiune streină exerciţiului artei sale şi probităţii 
ştiinţifice, neconsemnând decât ceeace corespunde adevărului con- 
statărilor sale. Uşurinţa e vinovată şi atrage rigorile legei. In 1912, 
Tribunalul Senei a condamnat la, despăgubiri pe un medie, pentru 
afirmaţiuni dovedite a fi eronate: 

O deamnă Martin, spre a smulge tribunalului o sentinţă de divorţ în 
favoarea, ei, a produs un certificati eliberat de Dr. D., prin care acesta, 
atestă că soţul a comis un atentat la pudoarea propriei sale copile, o 
fetiţă de 4 ani. La. protestarea, soțului, parchetul a ordonat o expertiză 
medicală, care a stabilit inexistența urmelor crimei imputate părintelui 
şi pentru care acesta, conform codului francez, risca să fie osândit la 
munca, silnică pe viaţă. Tribunalul, sesizat de soţ, a condamnat pe medie 
la 5.000 franci daune-interese, motivându-se astfel sentinţa: 

„Considerând că doctorul D. a comis o uşurinţă, regretabilă, eli- 
Dberând un certificat făcut din memorie în care afirma, starea, actuală a 
copilei, pe când, așa, cum a recunoscut-o în faţa judecătorului de instrucţie, 
el n'o examinase decât cu două luni și jumătate în urmă; 

„Considerând că doctorul D. a fost foarte imprudent afirmând, în 
urma, unei vizite și a unui examen rapid, că fetiţa, prezintă urmele unei 
vulvo-vaginite pe când profesorul Renault și dcetorul Socquet, numiţi de 
judecătorul de instrucţie, au constatat că fetița nu prezintă nici o urmă 
apreciabilă, veche sau recentă, de atentat; | 

„Cu toată, buna; credință incontestabilă a doctorului care, lăsân- 
du-se impresionat de spusele mamei și ale copilei, a făcut deelaraţiuni 
insuficient controlate, aceasta angajează, răspunderea, sa civilă, în spiritul 
art. 1382 și 1983 ale Codului Civil (art. 998 şi 999 C. C.R. — N.A.) 
şi e astfel dator să repare prejudiciul pricinuit lui Martin“, 

p
i
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In documentatul şi luminosul său curs de medicină-legală, 
Brouardel insistă asupra primejdiei pentru medie de a se lăsa în- 
îluenţat de alegaţiunile solicitatorului, însuşindu-şi-le: în loc să le 
supue verificării unui riguros examen științifice. Nu trebue să se 
uite, observă el cu drept cuvânt, că un certificat e aproape un act 
medico-legal şi că el servește adesea de bază la intentarea unei 
acţiuni în justiţie. Medicul să nu treacă în certificat decât ceeace a 
putut constata el însuș, evitând sugestiunile solicitatorului. Dacă 
totuş socoate că, pentru claritatea expunerii, e nevoie să se folo- 
sească și de spusele celui interesat, atunci să aibă grijă să facă 
menţiunea: „D-1 sau D-na X.... înj declară că . . .. Dar să 
nu substitue' afirmaţiunea sa, celei a -solicitatorului. In teză gene- 
rală, mai mecomandă Brouardel, medicul să nu redigeze certifi- 
catul în prezenţa celui interesat; să ia numai note şi să-l serie apoi 
în linişte şi chibzuit, după ce se va fi şters prima impresiune. 

Nu numai se va, înconjura de toate garanţiile cerute de since- 
ritatea, științifică, dar medicul încă se va, feri de a depăși cadrul 
strict limitat al conţinutului unui certificaţ medical, pentru a cărui 
redacțiune toţi autorii de tratate de medicină legală, în cap cu 
Orfila, dau, drept călăuză. următoarea regulă: | Sa 

1. După ce şi-a indicat numele, pronumele, calitatea, şi domi- 
ciliul, ziua şi ora examinării, medicul enunţă faptul ce e chemat să 
constate și invocă în sprijinul lui dovezi de netăgăduit. 

2. In ce priveşte persoana în interesul căreia dă atestaţiunea, 
medicul indică numele, vârsta, îndeletnicirea şi domiciliul acestei 
persoane.—lar pentru înlăturarea oricărei posibilităţi de fraudă 
în ce priveşte identitatea persoanei de examinat, în diversele cazuri 
de eliberare de certificat medical (îndeosebi atunci când medicul 
nu cunoaște personal persoana interesată), eu am introdus măsura 
complimentară a luării amprentei digitale. Cu chipul acesta am - 
creat o garanţie indiscutabilă în ce priveşte identitatea persoanei 
examinate (amprenta digitală e luată pe însuși certificatul eliberat); 
o eventuală substituire de persoană e astfel pe dată demaseată. 

3. In ce priveşte boala sau infirmitatea care face obiectul cer- 
tificatului medical, nu se va, mărgini la o simplă enunţare, ci va 
expune pe scurt dar exact caracterele distinctive. In anumite cazuri 
va arăta cauza care a dat naștere bolii infirmităţii, pentru com- 
plecta luminare a autorităţii înaintea căreia urmează să se facă 
uz de certificațul solicitat. | - 

4. Urmează semnătura medicului şi data eliberării. 
Semnătura medicului, pentru autenticitate, trebue să fie legali- 

zată, conform art. 7 din legea dela 1886, care preserie: „Certificatele 
medicale trebuesc legalizate de polițaii sau comisarii de poliţie“. IE A | 

x x 
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Orice certificat — afară de certificatul medico-legal (despre care 
vom vorbi la capitolul Expertizelor) şi de certificatele cerute de 
parchet — trebue făcut, (conform Legii Timbrului din 27 Aprilie 
1927) pe timbru de 10 lei de fiecare coală. 

Certificatul fiind netimbrat sau insuficient timbrat şi dacă nu 

se achită diferenţa, de timbru, sancţiunea fiscală e o amendă cât 
îndoitul timbrului datorat. 

Medicul care, în eliberarea unui certificat, se serveşte cu bună 
ştiinţă de un timbru sau de o hârtie timbrată care a mai fost între- 
buinţată, e pedepsit cu o amendă dela, 500 până la 2.000 lei sau e 
închisoare dela 15 zile la 6 luni. 

Amenda, se prescrie după trecere de 5 ani din momentul în 
care certificatul â, căpătat dată certă prin înregistrarea la o auto- 
ritate publică. | 

+ 

+ * 

„4 Tată şi un formular de model de certificat medical: 

__ Subsemnatul N. N., doctor în medicină dela Facultatea din. . . ., cu 
domiciliul în . . . ., certifie că d. (d-na, d-ra, tânărul, tânăra, copilul, 
copila) X. Y., în vârstă de... . ani de profesiune . . . ., domiciliat 
în.... Str...., suferă de ...., afecţiune (cronică sau pasageră, acoi- 
dentală sau congenitală) care necesită (a necesitat) o îngrijire medicală de 
(atâta timp) şi-l face (L-a făcut) impropriu de a-și îndeplini serviciul (de 
a-şi vedea, de ocupaţii) în tot acest interval. 

(Semnătura) 
(Localitatea şi data) 

, * » * 

Voiu încheia capitolul certificatelor cu un ultim sfat: 
Medicul, când nu dă certificatul în calitate de expert, deci nu 

pe baza unui mandat expres al unuia din organele Justiţiei, trebue 
să se mărginească la simplul examen ştiinţific, fără să consemneze 
eventualele întrebări pe cari le-ar pune în cursul investigațiunii 
sale şi răspunsurile primite, deoarece el nu e chemat să facă un 
act de expertiză medico-legală. Pentrucă o atare amplificare a, con- 
ținutului poate avea ca urmare o acţiune în justiţie din partea ter- 
țiului lezat. | 

Voiu cita, spre exemplificare, un caz petrecut la Paris: 

O doamnă X., printre motivele invocate în sprijinul cererii sale de 
divorţ, a fost, şi acela că soţul ei se deda, asupra, propriilor sale copile 
minore, la acte imorale. Spre a-şi crea, o dovadă de produs în justiţie, 
doamna, în chestie a, dus pe cele două fetiţe la, un doctor care, după ce 

"le-a examinat și le-a, supus la un adevărat interopatoz, a eliberat un cer- 
tificat îri care a consemnat spusele celor două copile. - 

Soţul l-a, dat în judecată pentru transgresiunea, patentă a atribuţiu- 
nilor exerciţiului medicinei, medicul neavând dreptul decât să afirme un
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diagnostic, o boală sau o anumită stare generală. Certificatul nu mai 
oglindea, rezultatul propriilor sale constatări, ci declaraţii pe cari nu avea. 
nici o chemare să le primească și să le înregistreze, 

Tribunalul l-a declarat pe medie vinovat de o greşeală în pre- 
judiciul soţului: 

„Având în vedere că acest certificat, consacrat numai spuselor co- 
pilului, nu cuprinde nici o constatare medicală personal făcută de doctor; 
care pare că nici niăcar n'a examinat copilul; | 

„Având în vedere că redacţiunea, acestui act depăşeşte cu mult cadrul 
în care sunt.menţinute certificatele eliberate de medicii lipsiţi de orice 
autoritate specială și de orice mandat judiciar, în scopul de a consemna, 
faptele streine de exerciţiul profesiunii lor şi a căror veracitate sunt 
incapabili de a, o verifica, prin ei înşişi; 

„Considerând că, lipsit de acest caracter de auxiliar al justiţiei, nu ' 
era în căderea doctorului X., pârât; în proces, de a se face ecoul spuselor 
unui copil de şapte ani, care putuse fi învăţat să vorbească aşa, de către 
acei cari aveau autoritate şi influenţă asupra spiritului său crud, într'un 
scop pe care Tribunalul n'are să-l aprecieze; 

„Considerând că nu se poate admite ca un medic, fără un mandat 
expres din partea, justiţiei, să relateze, sub aparența unui certificat me- 
dica], cele ce i-au fost povestite, fără nici o dovadă în sprijinul alega- 
Viunilor, despre pretinse atentate la pudoare a căror existenţă n'o poate 
stabili prin constatări personale; . 

-_ „Considerând că regulile de cuvenită rezervă şi prudenţă, impus 
medicilor în exerciţiul profesiunii lor, nu le îngădue sub nici un cuvânt, 
de a elibera, atestaţiuni streine de exerciţiul profesiunii lor, în afară de 
constatările făcute de ei cu ajutorul investigaţiunilor personale“ con- 
damnă pe doctorul Z. la 200 franci daune-interese. 

D) Falşiticarea şi plăsmuirea unui certificat medical 

Socotim util să amintim de rigorile Codului Penal contra aceluia 
care ar falsifica arătările unui certificat eliberat de un medic ori 
ar plăsmui un certificat medical: 

Art. 135 (C. P.). — „Acela, care fabrică, pentru dânsul sau pentru 
altul, un certificat falş de boală, sub numele unui medic, unui chirurg 
sau altei persoane care exercitează arta de a tămădui, sau care falşifică 
un asemenea, certificat, adevărat şi se serveşte de dânsul spre a înșela pe autorități sau societăţile de asigurare, se va, pedepsi cu închisoare. de la, 
o lună până la un an“ (C. P. 138).



CAP. V 

RESPONSABILITATEA MEDICALĂ 

_ „Greşeala necertată fără hotar, de- 

prinde a creşte“. 

(Cronica anonimă) 

“I. In penal. 

* Dinadins am ales acest motto, spre a arăta că din capul locului 
țin să iau poziţiune şi să proclam nu numai existenţa responsabili- 
tăţii medicale, dar și necesitatea, aplicării: unor sancţiuni de deter- 
minat. E nevoie de un frâu în practica medicinei, pentrucă altfel 
S'ar consfinţi, printrun monstruos consimțământ tacit, o impunitate 
in contra căreia, se ridică nu numai conștiința interesului social şi 
sentimentul de dreptate — „Un erime impuni est un 6lâment de 
destruction sociale“ (M. Goyau — dar şi grija de autoritatea ştiin- 
țifică şi morală a întregii corporaţiuni. | | 

- Această profesiune de credință — care a fost şi a rămas aceca 
a întregii mele activităţi didactice și publice — mă îndritueşte să, 
apăr profesiunea medicală de orice atingere, inspirată din pasiune 
sau chiar dint'o convingere pe cât de adâncă dar pe atât de ero- 
nată. Căci nu erudiţiunea, juridică şi talentul de dialectician al 
unui fruntaș al baroului de talia d-lui 1. Gr. Perieţeanu (,Respon- 
sabilitatea medicală din punctul de vedere penal“ —: comunicare 
făcută la Cercul de studii penale, Iunie 1926) mă vor face să sub- 
scriu la o teză tot atât de primejdioasă pentru societate caşi aceea 
a impunităţii, anume teza asimilării abaterilor medicului dela re- 
gulile practicei profesionale cu infracțiunile ordinare, catalogate 
în Codul Penal. Vreau legiferarea, în ce priveşte pe medici, a unei 
responsabilități speciale, pentrucă aprecierea greselilor comise în 
exerciţiul acestei profesiuni reclamă cunoștințe deosebite, cari scapă 
judecătorului însărcinat cu aplicarea articolelor 248 şi 2149 din 
Codul Penal, promulgat la 1865 şi ale etuui dispoziţiuni sunt împru- 
mutate Codului francez întocmit în 1810, dei acum un secol şi mai 
bine. Postulaţ cu atât mai legitim, că el a fost formulat şi în 
3834 — va să zică numai după trecere de douăzeci şi patru de ani 
Je aplicare a, acestui din urmă cod — de către Trâbuchet care, 
cumultă. dreptate, a observat: „Se comite un grav abuz, învocân-
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du-se mereu sentinţe rostite sub imperiul unor alte moravuri şi 
al unor alte instituţiuni, îndeosebi în ce priveşte arta medicală, care, 
în zilele noastre, a realizat atât de însemnate progrese“. Medicina, 
cum foarte bine i-a replicat d-lui Perieţeanu delegatul Asociaţiunei 
Generale a Medicilor, pulsează spre orizonturi noui și, cu toate pIo- 
gnesele uriașe făcute în ultimul timp, ea n'a atins totuş gradul unei 
ştiinţe precise. Cum să se mcumete instanța represivă de a fixo 
într'o formulă responsabilitatea ivită dela caz la caz, când înseş 

- metodele şi mijloacele medicinei nu sunt încă îmbrăcate în formele 
ştiinţifice definitive? Dar d. Perieţeanu, partizan hotărât al „repre- 
siunii penale a tuturor faptelor prin cari profesiunea medicală, abă- 
tându-se de la ţel, în loc să ocrotească, primejdueşte sănătatea şi 
viaţa persoanelor“, uită că tot d-sa recunoaşte involuntar necesitatea, 
unei codificări aparte, de vreme ce şi d-sa constată „lipsa unor mij- 
toace mai adecuate“ pentru purificarea 'corpului medical. O premiză 
pe care mi-o însuşese, dar mă surprinde că, pornind dela ea, sa 
putut ajunge la concluzia că „instituţia represivă de drept comun 
nu numai că este aplicabilă medicilor dinti”o îndoită considera 
tiune, dar în starea în care se află azi nu oferă siguranţa pe care o 
reclamă categoria de infracţiuni prevăzută de art. 248 şi 219 C. P,, 
atunci când ele sunt săvârşite prin practica medicinei“. Cu alte cu- 
vinte, d. Perieţeanu nu vrea numai dreptul comun actual, dar încă 
o înăsprire a sancţiunei. Și aceasta lăsată tot la suverana, apre- 
ciere a instanţei represive? Dela spiritul logice al omului de 
legi Perieţeanu m'aş fi așteptat la o cu totul altă argumentare decât 

- aceea din comunicarea d-sale şi cu atât mai mult la o încheiere dia- 
metralmente opusă: crearea „mijloacelor mai adecuate“ pentru cer- 
cetarea şi aprecierea vinilor medicale. Şi aceasta, pentrucă acestor 
vini de natură cu totul specială se aplică prin excelenţă preceptul 
de drept din Digeste: „Poena non îirrogatur nisi guae quaque lege 
vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est“ — adică, „pe- 
deapsa nu se dă decât aceea care prin vreo lege sau alt isvor de 
drept a fost preserisă anume acestei infracţiuni”. Şi dovadă că de 2 

BX 
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acest principiu s'au călăuzit autorii Codului Penal, e că: prin arti . ct nnca iat NR ce i a. | y      

  

certificate mincinoase; prin art. 305 edictează pedeapsa pentru vio fAtimderea 
larea, secretului medical, iar prin art. 246, al. 3 specifică pedeapsa 
pentru medicii, chirurgii şi moașele, complici direcţi sau indirecţi, 
la crima de avort. Există dar sancţiuni speciale pentru anumite in- 
fracțiuni comise în exerciţiul artei medicale, iar absenţa, unor arti- 

cole speciale pentru răspunderea ce comportă greşelile în practica 
medicală, nu trebue considerată decât ca o omisiune reparabilă, 

Nu, nu pot concepe ca, în secolul de civilizaţie înaintată în care 
„trăim, culpa medicului ca profesionist să fie examinată prin prisma 

Zu elf 
A
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unei culpe de drept comun, atunci când vina medicală a constituit 
o specie a dreptului penal şi civil din cea mai îndepărtată antichi- 
tate. La, vechii Egipţieni, medicul era răspunzător, numai dacă. se 
constata la el o abatere dela preseripţiile Cărţii Sacre — tezaurul 
ştiinţei medicale. Exista deci garanţia că nu va fi urmărit şi pe- 
depsit, decât dacă oamenii competenţi vor fi recunoscut existenţa 
şi gradul vinii. — La, vechii Greci, după cum notează Aristotel, 
medicii erau chemaţi înaintea unui areopag de contraţi, spre a da 
socoteală de felul cum s'au achitat; de datoria, lor, — Dreptul roman 
distingea, două eventualităţi: ori medicul nu e vinovat de nenoro- 

- cirea întâmplată cu prilejul îngrijirilor' date bolnavului, ori e vi- 
novat prin felul cum a dat aceste îngrijiri. Şi preciza, în Digeste: 
„Ilagna negligentia culpa est, nagna culpa dolus est; latae culpae 
finis est non intelligere quod ommes intelhgunt. Imperitia culpae 
adnumeratur“i, Şi această specificare nu-şi avea, rostul, dacă vina. 
şi gradul ei nu aveau să fie stabilite de oamenii cu chemarea s'0 facă. 

O responsabilitate medicală specială e edictată şi de Consti- 
tutio Criminalis. Carolina a lui Carol-Quintul (1532) în care, 
între altele, se prevede anume pedeapsa cuvenită medicului care, 
prin neglijență sau nedestoinicic, va fi cauzat moartea „dacă se 
recunoaşte ca făcut o întrebuințare temerară de medicamente sau 
a uzat de remedii neautorizate ori contrarii profesiunii“. „Dacă se. 
recunoaşte“: de către cine, dacă nu de către cei cu chemarea, de a se 
rosti în cunoştinţă de cauză? Că doar nu de către ministerul public, 
a cărui incompetență în materie de ştiinţă medicală e admirabil ca- 
vacterizată în următoarea, apostroiă a Profesorului Pinard, la 
adresa procurorului general Blondel al Curţii de Apel din Paris: 
„Da, a făcut dovadă de elocinţă, dar totodată a dovedit că cunoştin- 
fele sale în ale obstetricei lasă tot atâta de dorit ca ale mele în ale jurisprudenţei“, 

Responsabilitatea medicală e special prevăzută şi în legislaţia modernă, în multe ţări. Aşa, art, 111 C. P. austriac edictează: „Când un medic, îngrijind pe un bolnav, a comis, după hotărârea Dronun- 
jată de Pacultatea de Medicină, o astfel de eroare încât reese în mod evident ignoranţa, sa; dacă din cauza, aceasta, bolnavul a murit sau a fost redus într'o stare obicinuită de infirmitate, sau a fost lipsit de mijloacele sale de existenţă, exerciţiul profesiunii îi va fi interzis până când printr'un nou examen trecut înaintea Facultăţii, 
el va face dovada ca dobândit cunoștințele cari îi lipsesc“, Art. 112 
prevede aceiaşi sancţiune pentru greşelile comise de chirurgi. Cât despre pedepsele penale, ele sunt prevăzute gradat de articolele 113, . „114, 336, 356, 357 şi 358. Ceeace interesează, e că, în Codul austriac, sunt articole speciale pentru responsabilitatea medicală, care, însă,
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ni poate fi stabilită, decât în baza unui aviz conform al Facultăţi 
de Medicină. | A 

Responsabilitatea. medicală formează obiectul unei dispoziţii 
speciale până şi în Codul Penal chinez: „Când acei cari vor exer- 
cita medicina, internă sau externă, fără s'o cunoască, vor administra 
medicamente sau vor opera cu un instrument înţepător sau tăios, 
întrun mod contrar practicei sau regulilor stabilite, şi când prin 
aceasta ei vor fi contribuit la moartea unui bolnav, magistrații vor 
chema alţi medici pentru a cerceta, natura remediului“pe care ei l-au 
prescris, sau a, rănii pe care au făcut-o şi care a fost urmată de 
rnoartea bolnavului. Dacă se va recunoaşte a, comis numai o eroare 
fără niei o intenţie de a face rău, medicul sau chirurgul va putea 

„să răscumpere pedeapsa ce se dă unui omucid, după norma sta- 
bilită pentru caz de omor prin accident; medicul va fi însă obligat 
a nu mai exercita niciodată profesiunea sa“. — Precum se vede, 
sentinţa nu poate fi rostită decât pe baza, avizului medicilor chemaţi 
ca experţi, — âviz care leagă pe judecători. 

China, să aibă prevederi speciale în Codul Penal, iar noi să 
fim osândiţi a, trăi sub imperiul unei codificări împrumutate, în 
care există această lacună! 

Rămân fidel felului meu de a vedea, aşa cum l-am expus în 
prelegerile dela Facultate şi în scris („Responsabilitatea medicală“, . 
1899): principiul responsabilităţii e în afară de orice discuţiune, nu 
concep un privilegiu de impunitate pentru practica medicală. Dim- 
potirivă, sunt pentru o cât mai largă aplicare a principiului, însă nu 
admit sancţiunea decât cea dată în perfectă cunoştinţă de cauză, jus- 
tiţia fiind în prealabil luminată, de verdictul unui organ medical 

„ autorizat. Cu aceasta s'ar putea rezolva şi problema, neglijată! de 
legea sanitară în vigoare: controlul practicei medicale, legea a- 
ceasta neocupându-se decât de exerciţiul ilegal al medicinei, de re- 
clama extra-medicală şi de şarlatanism. Astăzi, Consiliul Sanitar 
Superior” nu poate pronunţa suspendarea exerciţiului medicinei 
decât după ce a intervenit o sentință a tribunalelor ordinare cu 
caracter infamant; pe când cu instituirea organului permanent de 
control, sar ajunge la epurarea practicei medicale de toţi cei cari, 
prin scăderi morale, intelectuale ori fizice, ar deveni inapţi pentru 
exercițiul profesiunii lor şi, ca, atare, o ruşine pentru corporație 
ori o primejdie pentru societate. Astăzi, nimeni nu poate ordona sus- 
pendarea temporară ori definitivă a dreptului de liberă practică 
împotriva unui medie care, prin actele sale în viaţă publică ori 
privată, compromite demnitatea profesiunii; împotriva, medicului 
care, din cauza, intemperanţei, a unei afecţiuni de natură conta- 
gioasă, a unei infirmităţi ori a desechilibrului cerebral e un pericol 

"permanent pentru bolnavi. | 
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Repudiez teoria, după care legea ar trebui să facă o deosebire 
între medicul ca profesionist şi medicul ca om. O greşeală comisă 
în exerciţiul profesiunii nu poate privi decât pe medie «ca atare; 
orice altă infracţiune cade sub rigorile dreptului comun. Alături 
de Brouardel, Lacassagne, Vibert, Legrand du Saulle, Le Gendre 
şi atâţia alţii, sunt pentru urmărirea medicului pentru greşelile 
săvârşite, dar sancţiunea şi &radaţiunea acesteia trebue să fie în 
funcţiune directă de avizul competinţelor medicale. Şi cu aceasta 
am indicat şi formula juridică pentru codificarea responsabilităţii 
medicale: Practicianul e pasibil de pedepsele prevăzute, jumai 
în măsura în care culpa lui va fi fost recunoscută de autoritatea 
medicală instituită prin lege. Formulă pe care școala penalistă, 
care vede în greşeala medicală o infracţiune -ordinară, se declară 

„incapabilă de a o găsi: „Eu declar. categorie că nu mă simt în 
stare să due sinteza până acolo, încât să introduc, în corsetul unei 
formule abstracte, incomensurabilul şi neprevăzutul“ (Perieţeanu). 
Nu .poata fi vorba, nici de incomensurabil, nici de neprevăzut, de 
vreme ce anticolul sau articolele din Codul Penal vor prescrie mi- 
minim-ul sau maximum-ul pedepsei pentru consecinţele erorii da- 
torite ignoranței, negligenţei, imprudenţei sau nedestoiniciei medi- 

„eului. Pormula, mea se apropie de aceea preconizată de un eminent 
penalist, d. Iulian 'Teodorescu, profesor de drept: penal la Facul- 
tatea de Drept din Bucureşti şi preşedinte al Cercului de studii 
penale: „Practicianul e răspunzător ori de câte ori nu a jinut seamă 
de prescripțiunile ordonate de ştiinţă şi nu a luat precauțiunile 
impuse de cea mai elementară prudenţă“. Cine va hotărâ, dacă prac- 
ticianul a păcătuit faţă de preseripţiunile ştiinţifice şi faţă de re- 
gulile celei mai elementare prudenţe? Prin chiar redacţiunea tex- 
tului d-sale, d. Iulian Teodareseu presupune intervenţia în prea- 
labil a unei autorități medicale, care să lămurească judecata, aceasta 
urmând a, fi suverană în aplicarea pedepsei. D-l Teodorescu a, 
tinut chiar să accentueze, că în nici un caz mar putea subserie la, teoria partizanilor coreeţionalizării ordinare a greşelilor medicului 
în exerciţiul profesiunei sale: „A merge mai departe — adaugă 
d-sa, după enunţarea formulei — cred, în ce mă priveşte, că ar fi 
0 exagerare şi noi juriştii care ne dăm seama de consecințele unor 
asemenea urmări, cari pot fi dezastroase nu numai pentru medicul 
presupus vinovat, dar şi pentru încrederea pe care el cată s'o în- 
spire bolnavului, trebue să înlăturăm exagerările ori de unde ar: 
veni. In adevăr cam ce fel de încredere aş mai putea să am în acel 
medie care, înainte de a'mi face 0 operaţie cât de mică, mi-ar 
cere o declarație în care să arăt că consimt la consecințele cari 
Sar produce și că cu sau familia mea nu ar avea nici-o pretenţie
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faţă de el?!“. Ori, trăind -vecinic sub teroarea unei acţiuni în 
justiţie, medicul, după butada unui practician francez, „să nu mai 

“consimtă de a-şi presta serviciile decât: bolnavilor capabili să se 
vindece, sau numai acelor a, căror înfățișare de perfectă sănătate 
i-ar constitui o garanţie de succesul tratamentului“. „Medicul — ob- 
servă cu mult temeiu Mas Simon — trebue uneori să se abată 
dela cărările bătute şi să urmeze inspiraţiunile unei savante teme- 

rităţi. Legea nu trebue să încătuşeze asemenea elanuri. Frumoasă 
economie a unei legi care ar isbuti, poate, să reprime 'câte-va fapte 
de imperiţie flagrantă, dar care cu siguranţă ar înmulţi cazurile 
nenorocite ale practicei prin ameninţarea, unei oarbe intimidări!“. 

In alţi termeni dar eu aceiaş tărie se rostește şi Tribunalul 
Senei, întrunul din considerentele unei sentinţe de achitare a unui 
nedie căruia nu i se putea imputa nimie din punctul de vedere al 
deontologiei şi al ştiinţei: 

TE adevărat că, atunci când e vorba, de medici, prin derogare dela 
regulile generale în materie penală, s'a substituit “intențiunii vinovate, 
ca element constitutiv al delictului, simpla imprudenţă, neglijență sau 
nedestoinicie, nu urmează însă, că medicul are să răspundă de toate ur- 

mările intervenţiunii sale. Fără a se depăși intenţiunea, legiuitorului şi 
fără a, se primejdui interesul pe care acesta, a voit să-l apere, nu se poate 
inculpa persoanele cari practică arta de a tămădui, pentru orice act; care 
ar cauza bolnavului un prejudiciu, căci aceasta ar avea drept rezultat de a 
distruge orice libertate în tratarea bolilor şi a operaţiunilor cari prezintă 
oarecare risc. 

Şi doar la acest rezultat ne-ar duce teoria intimidării, a cărei 
aplicare oarbă sar traduce nu numai prin paralizarea iniţiativei 

medicului, dar prin oprirea oricărui progres al ştiinţei medicale 
care, încă odată, e în continuă evoluţie: ceeace a fost eri un adevăr 
purtând pecetea „ne zarietur“ a somităţilor, sar putea să fie 

astăzi şi cu atât mai mult.mâine o erezie ştiinţifică. E oare în iîn- 
teresul societăţei, ca ca să fie dotată cu un corp de eunuci ai me- 
aicinei, în loc de un mănunchiu de energii în plină desvoltare? Ar 
fi acesta, interesul bine înţeles al societăţii de a pune pe medie în 
situaţia «ca, de teama intervenţiei parchetului, să cântărească într”o 

mână onorariul iar în cealaltă riscul puşcăriei ori al daunelor-inte- 
rose, înainte de a- şi presta serviciile întrun caz grav? Ar câştiga 

societatea dacă, prin efectul intimidării permanente, în atare împre- 

jurare omul artei, sfătuit de instinctul de conservare „ ar pune în 

aplicare !ceeace Henri-Robert. a definit „La th6orie du laisser- 

mourir?“. Să ne întoarcem la, epoca, obscurantismului, cu mora- 
vurile barbare, când medicul asirian ori egiptean plătea cu capul 
lui insuccesul tratamentului ori întrebuinţarea unei metode noui? 
Când regele Gontran a, dat ordin să fie asvârliţi pe fereastră me- 
dicii cari nu isbutiseră să salveze viaţa reginei? Sau la edictul lui
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Teodoric care vedea în medie un delicvent posibil, prescrimnd o 
pedeapsă pentru praeticianul care praetica, flebotomia la o, fe- 
cioară sau femee din casta nobilimii, fără asistenţa unei rude ori a 
unei slugi, deoarece „difficilium non est ut în tali occasione ludi- 
briuin înterdum adherescat“? Şi de accea nu mă unesc cu Lacas- 
sagne, care proclamă dreptul societăţii de a fi „exigentă şi intransi- 

„gentă, asupra punctelor în privinţa cărora, ştiinţa, e desăvârşită şi 
şi-a spus ultimul cuvânt“. „Ultimul cuvânt“? Se poate găsi cineva 
care să afirme cu convingere că există, în medicină, metode tera- 
peutice şi, în chirurgie, formule de intervenţie cari să nu mai fie 
susceptibile de o eventuală revizuire? Să ne aminţim reflecţia atât 
de justă a lui Montalembert: „Medicina. e, dintre toate ştiinţele, 
iceea care e cea mai problematică, cea mai variabilă. Adevărurile, 
azi cele mai indiscutabile, par a fi sau sunt de fapt amenințate de 
adevăruri noui. Deci, să nu ni se vorbească de autoritate, de orto- 
dozie ştiinţifică, atunci când e vorba, de medicină“, 

Lui Lacassagne îi opun propria sa remarcă, din tratatul său, 
că „La&nnec, care a introdus în Franţa întrebuinţarea tartrului 
stibiat, din cauza primelor insuccese, era, să fie urmărit de justiţie. 
Și apoi, tot Lacassagne, în acelaş tratat, uitând că a îndemnat justi- 
ţia să fie exigentă şi intransigentă, declară că „trebue să se țină 
seama de chestiunile de doctrină, de rezultatele practicei, de exer- 
ciţiul conştiincios al profesiunii şi de greşelile posibile datorite slă- 
biciunii omeneşti şi erorilor ştiinţei“, 

Şi nu e singura contradicţie a magistrului dela Lyon, căci în 
altă parte face şi această Justă reflexie: „Arta medicală şi ştiinţa, 
sunt încă neisprăvite. Ridicată serios şi prea. des, chestiunea, res- 
ponsabilităţii ar deveni cel mai mare dizolvant al profesiunii 
noastre. Un regim de teroare ar duce la metoda prudenţei suspecte, 
a expectaţiunii sistematice, — şi de aci la laşul abandon nu e 
decât un pas. Şi apoi, să nu se uite, că dacă judecătorii pot pedepsi 
intervenţiunea, le-ar fi greu să aprecieze abstenţiunea. E necesar 
ca puterile publice să se ocupe de riscul sau de dauna pricinuită 
unuia din membri societăţii; nu trebue, însă, să se primejduiască 
restul colectivităţii“, | 

Subscriu însă cu amândouă mâinile la principiul enunțat de 
Legrand du Saulle, că medicului i se cere în primul loc, de a se 
înconjura, în practica artei sale, de toate garanţiile, spre a nu se abate dela, marea poruncă morală: Prâmaum non nocere. Responsa- bilitatea, medicală nu se desinează decât din momentul în care s'a 
făcut dovada, că practicianul a păcătuit prin lipsa sau neaplicarea, 
conștiincioasă a, acelor cunoştinţe elementare pe . cari neapărat - trebue să le poseadă, spre a evita greșeala ce i-se impută, guia non întellexerat guod omnes intelligunt, -
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"Nu se va considera însă ea un element constitutiv al responsa- 
hilităţii înezperiența, de oarece se întâmplă foarte des ca, în cazuri 
de extremă, urgenţă şi când e exclus să se poată recurge la prac- 

ticianul indicat prin specializarea, lui, medicul chemat la căpătâiul 

bolnavului practică pentru întâia oară o intervenţiune chirur gicală 

grea. Nu poate fi condamnat pentru inexperienţa, lui, pentrucă ea. 

nu e datorită ignorării unor cunoştinţe elementare, ci lipsei de prac- 
tică într'o direcţie străină practicei sale obișnuite. Aşa a hotărît 
'o decizie a Curţii de Apel din Paris (1898, cazul D-rului Laporte, 
urmărit dar achitat pentru moartea, consecutivă unei araniotomii). 
Aşa, trebuie să se înţeleagă şi în litera şi în spiritul său art. 248 din 
Codul nostru Penal, care nu pedepseşte decât „nedibăcia“, „neso- 
cotința“, „nebăgarea de seamă“, „neîngrijirea“, „nepăzirea regula- 
mentelor“, De inezperienţă nu pomeneşte şi ar fi să se comită o 
confuzie flagrantă, dacă termenului de „nesocotință“ sau medi 

băcie“ sar substitui acela, de „inexperienţă“. 
- Tot aşa practicianul nu poate fi făcut răspunzător de conse- 

cinţele de neprevăzut ale unei intervenţiuni, atunci când: medicului 

nu i se poate imputa nimie în privința, tratamentului sau a operaţiei 
în sine, cu atât mai mult că viaţa pacientului a fost salvată. (Trib. 
Senei, 1907). După cum iarăşi „nu poate fi răspunzător chirurgul 

de complicaţiunile de neprevăzut și cari dejoacă orice precauţiune 
a ştiinţei şi prudenţei omeneşti și cari se pot produce în orice in- 

tervenţiune chirurgicală, oricât de inofensivă ar fi ea“. (Trib. 
Lyon, 1898). 

Şi sunt în bună companie şi cu celebrul procuror general 
Dupin, dela Casaţia franceză care, ridicându-se în contra „pri- 

„ mejdiei principiului absolut că în nici un caz medicii mar fi res- 
ponsabili în exerciţiul artei lor“, ia însă hotărât apărarea profe- 
siunii medicale împotriva 'acţiunilor cu caracter de şicană: „As-. 
surement, îl serait injuste et absurde de prâtendre qw'un medecin ou 
un chirurgien reponde îndefiniment des resultats qwon voudrait 

attribuer â Pignorance ou ă Pimperitie“. 
Şi tot Dupin, cu alt prilej (în 1835), stăruind î în această con- 

cepţie despre căderea tribunalelor în cercetarea. responsabilităţii 

omului artei, spune: „In chestiunile de asemenea natură, nu trebue 
să ne punem întrebarea despre valoarea, tratamentului preseris, în 

"ce priveşte efectele lui salutare sau vătămătoare, nici dacă un alt 
tratament n'ar fi fost preferabil. Sunt chestiuni secundare, a, căror 

cercetare scapă competinţei tribunalelor. Dar atunci când faptele 

imputate medicilor iese din categoria acelora cari, prin natura lor, 
sunt exclusiv rezervate îndoelilor şi discuţiilor ştiinţei; din mo- 

mentul în care aceste fapte se prezintă complicate cu neglijenţă, 
ușurință sau igriorarea lucrurilor pe cari nu se poate ca medicul
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să nu le cunoască, există caz de responsabilitate de. drept comun, 
iar competinţa, justiţiei intră în funcţiune“. | 

- În ce priveşte jurisprudenţa, voiu releva că instanţa supremă, 
franceză (o decizie din 1862) contestă judecătorului dreptul şi com- 
petinţa, de a se rosti, fără a apela la luminile experţilor, în chestiunile 
de practică. medicală: „Le juge- doit s'abstenir de singerer t&merai- 
renent dans l'examen des thcories medicales et de prâtendre discuter 
des questions de pure science“. In acelaş sens s'a pronunţat şi 
Curtea de Apel din Liâge: „Nu aparţine tribunalelor de a interveni 
în raporturile de încredere cari sunt vegulat stabilite între bolnav 
şi medic, chestiunile de diagnoză sau de preferință în. ceeace pri- 
veşte 'culare sau cutare tratament: medical sau chirurgical, sunt 
streine şi de necompetinţa tribunalelorie, Aceeaş “teză a, fost cu au- 
toritate susţinută (în 1825) de Dupin, care — cu ocazia Judecării 
recursului unui medic, declarat „responsabil de neglijenţă şi pără- 
sirea bolnavului“ — a, formulat incompetenţa organelor justiţiei de 
a se substitui expertului: „Nu e vorba de a se şti, dacă un tratament 
a fost bine ori rău preseris; dacă o operaţie a fost ori nu indis- 
pensabilă; dacă a fost sau nu imprudent de a o încerca, dacă, 
servindu-se de cutare ori cutare instrument, după cutare ori cutare 
procedeu; operaţia n'ar fi reuşit mai bine. Acestea sunt chestiuni 
ştiinţifice de desbătut între doctori şi cari nu pot constitui cazuri 
de responsabilitate civilă, mici să fie de competința de cercetare a 
tribunalelor“. — Douăzeci de ani mai târziu (1845). Curtea de Apel 
din Bensangon se rosteşte la fel: „Tribunalele nau căderea de a 
aprecia oportunitatea sau exactitatea mai mult sau mai „puţin per- 
fectă a unei operaţiuni chirurgicale, valoarea unui procedeu com- 
parată cu rezultatul unui alt procedeu, pentrucă tribunalele nu pot 
nici odată fi transformate în consilii medicale superioare, îm- 
părţind blamul cu pedeapsa şi indicând calea de urmati, Voiu re- 
produce, însfârșit, unul din considerentele unei sentinţe a tribuna- 
lului din Paris care, după ce proclamă principiul, că „tribunalele 
nau chemarea de a tranșa. chestiunile de ordin ştiinţific, de apre- 
ciere şi de practică medicală“, conchide că „nu au nici căderea de 
a se rosti asupra oportunității unei operaţii, asupra metodei prefe- 
rabile de întrebuințat şi asupra, celui mai bun tratament de urmat; 
chestiunile pur technice scapă competinței lor“. 

In 1897, sesizat de acţiunea în daune a unui fost internat ca : 
alienat, împotriva medicului care-l examinase, 'Tribunalul Senei 
stabileşte următoarele principii salutare: „Prin faptul că a conchis 
la o gravă alterare a centrelor nervoase Şi la deranjamentul iîn- 
telectual al lui, D-rul C. nu pare a se fi făcut vinovat de vre-o 
imprudenţă; dacă aşa era, convins, nu i se poate imputa, de a-și fi 
formulat în scris convingerea; o soluţie .contrarie ar putea să-i
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stingherească pe medici întru îndeplinirea, celei mai imperioase 
dintre datoriile lor. E adevărat că G. articulează o serie de fapte 
din cari, dacă ar fi dovedite, sar putea induce o eroare de diag- 
nostie în sarcina D-rului C., dar tribunalul war putea, fără teme- 
ritate, să substitue aprecierile sale celor ale medicului în deosebi 
într'o materie atât de delicată“. - 

Cu sabia lui Damocles spânzurată peste capul medicului, expus 
a fi târât în faţa tribunalelor fără garanţia unei precizări prealabile 
a răspunderii sale de către o autoritate ştiinţifică, nu s'ar. mai 
satisface marele postulat al lui Vinet, care: vrea „omul stăpân pe 
sine, spre a putea fi mai cu folos în serviciul obştese'“. Adevăr cu 
o neasemuită elocință proclamat și de: Henri-Robert; această ilustra. 
țiune a baroului francez, în apărarea unui medic: 

„Alături de partea, ca să zic așa, mecanică a practicei medicale, e un 
domeniu pur științific, populat de inovaţii, de descoperiri geniale şi de 
iniţiative temerare, de îndrăsneli generoase și fecunde, sugerate de pri- 
mejdie și de gravitatea, clipei. Investigaţiunile justiţiei n'au ce căuta, în 

"acest domeniu, în care regulile obişnuite, cărările bătătorite ale rutinei nu - 
pot și nu trebue să pătrundă. Medicul, în lupta desnădăjduită cu 
moartea, are dreptul să nu se inspire decât din conștiința, și ştiinţa sa“, 

__, Fodâr6 se ridicase şi el împotriva oricărei tentative de emas- 
culare a inițiativei omului artei: 

„Cu siguranţă că s'ar paraliza storţările geniului, dacă s'ar încerea 
să se impună medicinei, așa cum s'a făcut penţru religie sau pentru juris- 
prudenţă, reguli fixe și invariabile. Religia și jurisprudenţa, suportă ti- 
rania unor legi pozitive, pentrucă obiectul lor nu prea variază, pe când 
nimic nu prezintă un fond și forme mai variate ca trupul omenesc viu, 
obiect al medicinei“. - 

" Admit o severitate excesivă, dar în funcţiune de o părere înte- 
meiată, de o convingere compatibilă cu puterea de discernământ 
omenească. Judecătorul poate greşi, dar cu siguranţă va greşi mai 
puţin, atunci când judecata lui va fi luminată de judecata nepăr- 
tinitoare a reprezentanţilor ştiinţei. A vedea în orice greşeală, 
— aparentă sau reală — a medicului un delict, e în contrazicere 
cu însăşi temelia dreptului penal: „Ași fi voit să vă arăt, cu şi 
mai multă tărie decât aţi făcut-o dv., puterea, monstruoasă pe 
care, astăzi, poate s'o exercite procurorul sau judecătorul de in- 

strucţie. Nu vedem oare cum aprecierea, lui personală îi îngăduie să 
ordone arestarea şi închiderea unui medie care şi-a făcut conştiincios 
datoria, dar care sa întâmplat să fie acuzat de nişte mahala- 
gioaice?“. (Profesorul Pinard, în prefaţă la: „Pauvres docteurs* 
de Dr. Nass). | 

„Şi, cu foarte mult temeiu observă Beaude: Să spună toţi chi-
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rurgii, chiar dintre cei cari se bucură de cea mai mare vază, care 
e acela dintre ei căruia să nu i se fi întâmplat ceeace se numeşte 
un caz nenorocit, adică unul din acele cazuri în cari omul artei ar 
fi fost taxat de ignorant şi de nedestoinic, dacă n'ar fi fost acoperit! 
cu mantia unei mari reputaţii!“. Iar Pariset, în „lL'6loge de 
Dupuytren“ relevă faptele următoare imputate marelui chirurg: 
„Se prezintă o tumoare — şi e un anevrism; Dupuytren n'o observă 

şi deschide, O violentă ţăşnitură de sânge arterial îi deschide ochii, 
dar prea târziu, asupra eroarei făcute . . . .O fată are la, subsuoară 
o tumoare. Extirpând-o, Dupuytren deschide vine importante; bol- 
nava face o mare inspiraţie, vasele aspiră aer ...., sincopă, 
moarte“, 

Învoe şi autoritatea netăgăduită în materie a marelui nostru 
penalist Ion. Tanoviceanu care, în monumentala, sa operă interpre- 
tativă, proclamă: „In domeniul dreptului penal nu pot intra decât 
dolul şi greşeala, iar nu şi nenorocirea, (întâmplarea). Şi doar, 
numai de manusuetudine, sub raportul determinării delietului şi 
faţă de delicvenţi, nu poate fi bănuită această glorie a dreptului 
xomân. „Chiar omorul, una din cele mai grave infracţiuni, dacă 
au S'a comis cu întențiune, — continuă el — nu numai că nu con- 

stitue o crimă, ci devine un simplu delict, dar chiar nu figurează 
printre delictele cele mai grave“. Va, să zică, în nici un caz, nie- 
dicul, care va fi greşit cu tratamentul aplicat pacientului sucombat, 
nu poate fi urmărit ca răspunzător de o crimă, ci de un simplu delict 
„„care nu figurează printre delictele cele mai grave“, pentrucă in-. 
fracțiunii îi va fi lipsit elementul intenţional. „Omorul involuntar 

nu e crimă şi nu trebue pedepsit“ (Platon). E principiul etern 
enunțat şi de Aristotel: „Numese nenorocire tot ceeace se face fără 
răutate şi fără să se poată prevedea“. Principiu recunoscut şi de 
penalistul italian Setti: „A nu fi prevăzut întâmplarea, desparte 
culpa de dol, a nu fi putut-o prevedea separă cazul (nenorocirea) de 
culpă“. Deşi nu admit iresponsabilitatea decât numai pentru alie- 
naţi, totuşi nu se poate neglija argumentul invocat de un alt pe- 
nalist cu renume, Fabrizzi: „După cum nebunul poate avea inter- 
vale lucide, cari îl fac asemenea omului normal, tot astfel omul 
normal poate avea, intervale obscure, cari îl fac asemenea unui 
nebun“. Da, dece să nu se intrevadă posibilitatea pentru medic, 
pentrucă om este, ca în timpul intervenţiunii sale, să sufere o 
eclipsă, cerebrală, să greșească fară să vrea? Dacă o atare eclipsă 
sar repeta, ar fi fireşte cazul unei sancţiuni din partea autorității 
sanitare cu căderea de a exercita un control riguros al practicei 
medicale. 

Dar încă odată, „elementul intenţional e mai important decât 
cel material, căci în el rezidă criminalitatea“ (Tanoviceanu), — con-
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cepţie despre responsabilitate care reflectează pe aceea a lui 
Muyart de Vouglans: „In maleficiis voluntas spectatur, non existus 

(evenimentul, faptul)“. Şi tot cu Tanoviceanu voiu răspunde ace- 
lora cari, în asimilarea medicului cu delieventul comun, văd frâul 
suveran al practicii medicale: „Elementul moral sau intenţional 

Joacă un mare rol în penalitate, căci, în realitate el este care arată 
perversitatea, infractorului şi prin urmare care face ca societatea 
să se teamă de dânsul. De omorâtorul :prin împrudenţă nimeni nu 
se teme, el devine mai prudent chiar decât acei cari mau 'comis 
omor prin imprudenţă“. A imputa, cu şi fără temeiu, medicului 
moartea pacientului, constitue acea nedreptate şi absurditate contra 
cărora, s'a ridicat Dupin, şi e să se uite, după cum în chip atât de 
plastice se exprimă Harrier, că: „La mort passe sans souci d'eEquite 
au-dessus de la logique humaine qwelle meprise, au-dessus de la 
piti6 qu'elle ignore“. Nu greșeala, eventuală a medicului constitue 

o primejdie pentru societate, pentrucă „errare humanum est“ ci 
numai nesocotirea voită din partea medicului a, sănătăţii şi vieţii 
pacientului încredințat îngrijirilor sale. 

„Responsabilitatea medicilor, în exerciţiul conştiincios al profesiunii 
lor, n'ar putea fi justiţiabilă de lege. Dacă se admite o teorie contrarie, 
atunci se dă medicinei o lovitură de moarte. Medicul are nevoie, faţă de 
bolnavii săi, de un mandat ilimitat. Arta de a vindeca nu poate fi cu 
adevărat de folos decât cu această condiţiune. În materie de medicină, ca, 
şi în materie de justiţie distributivă, medicii, întocmai ca judecătorii, n'ar 
putea fi legalmente pasibili de erorile pe cari le pot comite în bună-cre- 
dinţă, în exercițiul profesiunii lor. Responsabilitatea, unora şi a altora e 
numai morală, o chestiune de conștiință; nici o acţiune juridică nu poate 
fi legalmente intentată, dacă nu e cuz de captațiune, dol, fraudă sau 
prevaricaţiune, Așa o cere buna, pricepere a, intereselor sociale“. (Ra- 
portul citit de Dauble la Academia de Medicină din Paris). lar Paul 
Vigne, î în documentatul său studiu „La responsabilit& medicale“ (publicat 
în „L'Avenir Medical“ 1 Februarie 1908), face următoarele juste reflecţii: 
„Nu e greu să ne dăm seama, de gravitatea, urmărilor pentru un bolnav, 
prin faptul de a pune mereu între el şi medicul său spectrul unei even- 
tuale urmăriri în justiţie. Consecința, ar fi ezitarea, funestă a, practicianului 
ţinut, mereu sub ameninţarea, unei legi pe cât de imprecisă pe atât de pe- 
riculoasă pentru el, a praticianului îngrozit de perspectiva, de a avea, să 
răspundă, de un insucces ca de o crimă, : 

Acţiunea de intimidare a, legii e bună numai faţă de practi- 
cianul, medic sau chirurg, care din obişnuinţă îşi neglijează bol- 
navii ori, întrun scop pur ştiinţific şi fără a avea în vedere vin- 
decarea acestora, experimentează, cu sfârșit funest, asupra lor me- 
tode terapeutice ori operaţiuni chirurgicale a căror eficacitate ur- 
mează abea, să fie probată. Un atare practician, precum o aceentuam 
şi în monografia mea („Responsabilitatea medicală“, 1899), se cla- 
sează singur în categoria infractorilor pasibili de dreptul comun.
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Căci, în asemenea caz, greşeala e comisă cu voinţă și medicul trebue 
adus în faţa instanţelor represive. In această monografie aduce exem- 
plul unui medie care, după ce a operat o femee de cancer al sânului, 
a inoculat câteva parcele din neoplasm în sânul opus. Experienţă 
demonstrativă, dar cu ce preţ! Atunci când ţine cu tot dinadinsul 

„să rezolve o atare problemă ştiinţifică, medicul mare decât so 
facă punând la bătaie propria lui sănătate şi viaţă. EI nu se poate 
Drevala de „autonomia morală al cărei control e exercitat de con- 
ştiinţa sa“, pentrucă nu se poate concepe o elasticitate de conștiință 
până la autoabsolvirea unei adevărate crime, Principiul de drept 

“ »feci, sed jure feci“ nu-l poate invoca decât atâta timp cât, în 
acţiunea sa, are preocuparea constantă a sănătăţii și vieţii paeien- 
tului: „Arbitru al vieţii omului care, bolnav, îi înaredinţează sarcina. 
de a-l însănătoşi, medicul poate, prin cea mai neînsemnată negli- 
jență în obsevarea mersului bolii, numai printro simplă preocu- 
pare teoretică, să, compromită viaţa cea mai scumpă“ (Max Simon). 
Altminteri justifică strigătul de alarmă încă din vremuri îndepăr- 
tate scos de Pliniu: „Xulla praeterea lex quae puniat înscitiam 
capitalem, discunt periculis -nostris. et experimenta per mortes 
agunt“, precum şi apostrofa din vremurile noastre a lui Denis 
W'eill, consilier la Curtea de Apel din Paris: „Dacă diploma, le con- 
feră un privilegiu, acest privilegiu, creat nu în interesul lor, ci în 
interesul public,. mar putea — cu riscul de a deveni în. mâinele 
lor o armă îndreptată împotriva siguranţei cetăţenilor —-să asigure 
impunitatea răutăţii, imprudenţei sau ușurinţei“, Ar îndreptăţi şi 
satira sângeroasă a lui Montaigne: „Les m6decins ont cect heur 
que le soleil cclaire leur succăs et que la terre couvre leur fautet. 
Nu, corporaţia medicală nu poate să se bucure de privilegiul si- 
nistru, ca faima să'i trâmbiţeze succesele, iar ţărâna mormân- 
tului să acopere taina, tuxpitudinilor în exerciţiul profesiunii. Con- 
ştient de marea lui răspundere morală, corpul medical e cel dintâiu 
interesat la menţinerea prestigiului său și a încrederii ce societatea 
trebue să aibă în el: „Responsabilitatea medicală va fi aceea, ce 
corpul medical va voi să fie“ (Brouardel). | 

„_Niei un medie conştient de. datoriile sale faţă de bolnav şi de 
societate nu înţelege să se sustragă dela o răspundere firească, mai 
ales atunci când: practicianului i se poate imputa o eroare grosieră 
-— crassa et Supina negligentia; dar nu se poate concep regimul de 
teroare preconizat de o anumită şcoală penalistă, căci ar fi să 
se sece însuş isvorul de energie și inspiraţie al practicianului. Pa- 
cientul ar fi condamnat: „Si non appareat aliud ausilium, peritu- 
rusque sit qui laborat, nisi temeraria quaque via fuerit adjutus“ 
(Celsius). A decreta o responsabilitate de drept comun pentru 
medic, ar fi să se lase largi deschise porţile răutăţii, defăimării și
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— de ce ce să nu rostim cuvântul? — șantajului, fiind îngăduit 
primului venit sau interesat să sesizeze parchetul de o greşeală 
imaginară a practicianului. 

Adevărată tentativă de şantaj a fost următorul caz relatat de 
„Archives du praticien“: Un chirurg a operat cu şase ani în urmă 
pe o bolnavă, care prezinta o tumoare anexială. Practicianul a 
admis întâiu ipoteza, sareinei extra-uterine; explorând însă câmpul, 
a. dat peste o salpingită. Bolnava s'a însănătoşit complect în urma 
operaţiei practicate, dar după trecere de şase ani a intentat chirur- 
gului o acţiune în daune-interese, pentru eroare de diagnostic. 

Interesant, sub acest raport, e și cazul chirurgului englez 
Cullingworth (care avea la activul său 25 ani de practică la spi- 
talul St.-Thomăs din Londra), dat în judecată (în 1896) în urma, 
plângerei unei paciente de a-i fi scos ambele ovare, ătunci când 
înainte de operaţie, fusese convenit că nu-i va, extirpa, decât unul. 
Chirurgul s'a apărat arătând că, după adormirea, bolnavei, s'a, con- 
vins că „dubla operaţiune era necesară, de oarece ambele organe 
erau grav atinse“. Graţie depoziţiilor celebrităților chirurgicale en-. 
gleze, cari au jurat pe onoare că, fără această ovariotomie complectă, 
sănătatea, şi viaţa bolnavei erau periclitate, Dr. Cullingworth a fost 
achitat. Condamnarea lui ar fi însemnat: pe deoparte o primă de 
încurajare şicanei şi şantajului, iar pe de alta jugularea oricărei 

„iniţiative a omului artei, atunci când ştiinţa şi conştiinţa, îi dic- 
tează să intervină cu hotărâre. | 

Apoi, în cumpăna judecății trebue să cântărească şi capa- 
citatea profesională a practicianului. Nu se poate pretinde ca orice 
medic să poseadă ştiinţa, experienţa și destoinicia unuia, specializat 

. într*o anumită ramură a medicinei. E un deziderat ca Facultatea 
să, dea, anual un cât mai mare contingent de mediei de specialitate; 
dar, până la înfăptuirea lui, societatea nu are motiv să se plângă 
de conştiinciozitatea, şi zelul practicianilor aşa zişi universali. Să 
faci un cap de acuzare medicului curant de a nu fi procedat aşa 
cum ar fi intervenit unul specializat în afecțiunea, de care e atins 
pacientul său sau o somitate a științei, e şi nedrept şi absurd: 
„Medicul — sună unul din considerentele unei decizii a Curţii de 
Apel din Liâge — nu poate face bolnavului care l-a ales spre a-l 
căta, decât. ceeace-i stă în putinţă și în condiţiunile de studii fă: 
cute şi de titluri obţinute dela o Universitate recunoscută, căci 
„nemo posse ultra debetur“. Pentrucă ar fi absurd să se pretindă 
medicului să fie infailibil, după cum, cu foarte mult bun simţ, se 
pronunţă Trib. din Valence, în cazul unui medic urmărit de elientul 
„său, sub cuvânt că ar fi greşit tratamentul: „Medicii nu pot fi con- 
sideraţi ca infailibili, de altfel ei singuri nu se dau ca atari; iar 
atunci când un bolnav se dă pe mâna, lor, e ipso facto. şi tacit con- 

85008. — Dr. M. Alinovici, Tratat de Medicină, Legală. 16 |
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venit între bolnav şi oamenii artei, că acestora le e întotdeauna, în- 
găduit să se înșele din cauza insuficienţei inevitabile a, artei lor și 
că această eroare cât și insuccesul tratamentului lor mu pot avea ca urmare de a angaja responsabilitatea medicilor, afară de cazul 
că s'au făcut vinovaţi de imprudenţă, uşurinţă, neglijenţă, i&no- 
ranță manifestă“, — In acelaş sens se rostește şi Curtea de Apel din Douai (1898) care, ordonând o contra-expertiză, într'o afacere de moşit, recomandă comisiunii de experţi „de a nu se bizui, în motivarea. raportului lor, pe discuţiunea cutărei sau cutărei teorii în materie medicală, ci pe aplicaţiunea strictă a regulilor generale 
de bun simţ şi de prudenţă la cari, în materie de moșit, e supusă profesiunea, medicală“, 

Ingrijirea unei boale e Și în funcţiune de punga bolnavului: nu orice pacient poate să-și permită luxul de a recurge la luminile şi serviciile unui maestru al artei, după cum, de pildă, nu depinde de voința oricărui impricinat de a-şi încredința apărarea. intereselor în justiţie numai unui luceafăr al baroului. In acest înţeles trebue interpretată şi declaraţia din Iunie 1696 a Curţii din Paris, că me- dicul nu e responsabil de ienoranţă și imperiţie „quia aegrotus debet sibi împutare cur talem elegerit“.- Nu e vorba de ignoranță crasă și stângăcie scandaloasă, — și una şi alta de neortat —, ci de o limită minimă în gradarea; cunoştinţelor şi a destoiniciei. 
Şi cine să fie îndreptăţit de a aprecia valoarea profesională minimă a, practicianului? «Judecătorul, căruia doctrina şi jurispru- denţa îi interzie orice incursiune în domeniul științific? O comi- siune de cel puţin doi experţi, de oarece Constituţia nu îngădue ca, în materie penală, să se institue un tribuna] excepţional cum ar fi unul mixt compus din- magistrați şi mediei şi prezidat de un ma- gistrat. Medicul inculpat să aibă asigurat dreptul de a asista la toate Iuerările de expertiză. 

+ 

x * 

Sub raportul responsabilităţii în penal — pentrucă medicului se aplică şi o responsabilitate în civil, (art. 998 şi 999 C. C.) despre care mă voiu ocupa în deosebi — Codul nostru trebue neapărat mo- dificat, pentrucă, insist, nici un spirit neprevenit nu poate să mai admită regimul de astăzi: clasarea, greşelilor medicului sub titlul generic de „omucidere, răniri şi loviri fără voie“, In așteptarea acestei reforme, pe care o reclamă deopotrivă “interesul practicei medicale şi acela, al societăţii, responsabilitatea, penală a medicului "— ale cărui greșeli trebue examinate după gradul lor de gravi- tate — îşi găsește sancţiunea în articolele din Codul Penal despre cari am pomenit şi cari sună: 

„Art. 248. — Oricare, din nedibăcie, din nesocotinţă, din nebăgare de seamă, din neîngrijire sau din nepăzirea regulamentelor, va, săvârşi omor
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fără voie, ori va fi cauza involuntară de a se săvârși omorul, se va pe- 
depsi cu închisoare dela 3 luni până la un an şi jumătate, Și cu amendă 
dela, 50 până la, 1000 lei. 

” Art. 249. — Dacă, din una din cauzele precedente“ vor fi rezultat numai 
răniri ori lovituri, închisoarea va, fi dela 15 zile până la 9 luni, şi amenda 
dela 26 până la 500 lei. (Spende, conform legii din 25 Maxtie 1993, se 
socotește înzecită. — N. A 

In cadrul speciilor mai mult enunciative decât limitative de 
greșeli ce eventual s'ar putea imputa practicianului, judecata are 
de apreciat gradul de răspundere a acestuia. Ţin să notez că 
tribunalele corecționale nu pot condamna la daune, atunci când 
achită sau absolvă pe inculpat, acest drept neaparţinând decât 
Curţii cu juri. Preseripţia, acţiunii civile în daune e simultană cu 

prescripţia acţiunii penale. 

Inainte de a trece la exemplificarea cazurilor de cari justiţia se 
poate sesiza, voiu observa cât de delicată e sarcina acesteia, tocmai 
din cauza subtilităţii materiei în care are a, se rosti. Şi dacă n'ar 
fi ajutorul expertului care so lumineze, care ar putea fi criteriul 

- o “ Y 

magistratului în distincţia de făcut între „nedibăeie” , mesocotință“, di, 
x . su 

Ș = » 

Pentru că sunt cazuri, mai simple sau mai complicate, în cari noţiu- 
„pile, dacă nu se confundă, în orice caz se încalecă. Aşa, deopildă, 

ceeace în aparenţă ar putea fi interpretat, drept „neîngrijire“ sau 
„nebăgare de seamă“ sar putea în realitate să fie de atribuit „ne- 
dibăciei“ care, în definitiv, e în funcţiune de însușirile personale 

ale practicianului şi cari, dacă nu sunt înăscute, se capătă şi se 
dezvoltă la lumina experienţei. — „Nepăzirea regulamentelor“ 
— adică ignoranţa cunoștințelor zise elementare sau o derogare dela 

ele. Cine, dacă nu expertul — pe care, în treacăt fie zis, Codul penal : 
nu-l institue, ci numai Codul de Procedură Penală (art. 42-45 şi 
36—57) îl impune pentru cazul generie de flagrant delict — cine, 
zicem, dacă nu expertul e în stare să discearnă o atare abatere? 
Dacă judecătorul, ca reprezentant al ştiinţei dreptului, ale cărei 
principii sunt imuabile, nu se consideră sclavul literei din Cod şi 
„deei.obligat la o aplicare automată a cutărei ori cutărei dispoziţiuni, 

ci o intevpretează în spiritul ei, potrivit cu cireumstanţele, faptului 

de cercetat, a fortiori, precum de altfel am mai spus-o, nu se.poate 
concepe, în procesul de evoluţiune constantă a ştiinţei medicale, ca 
practicianul, "în exerciţiul artei sale, să fie legat de preseripţii pe 
cari nouile investigaţiuni le pot modifica ori infirma. cu totul. 
Expertul şi numai expertul, în curent «cu acest proces de evoluţiune, 
are chemarea de a se rosti de la caz la eaz. Singur el se poate pro- 
nunţa asupra ignoranței crase sau ereziilor ştiinţifice ale medicului. 

Nu putem asimila pe medic cu arhitectul — pentrucă și acestuia i se 
„aplică tot articolele 248 şi 249 C. P. — care e răspunzător de erorile
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comise în calculele planului de construcţie şi de alegerea materia- 
Jului de zidit. Architectul tablează, pe date matematice și pe mij- 
loace cari nu pot da, greş în încercarea materialului; medicul, dim- 
potrivă, are adesea de sondat necunoscutul, de aplicat metode de o : 
soliditate relativă şi de administrat remedii de o compoziţie variabilă 
ca formulă şi de o eficacitate relativă, dela individ, la individ. Archi- 
tectul-constructor are putinţa de a aprecia, cu certitudine valoarea 
cărămizii, pietrei, varului, cimentului, fierului, lemnului de cari se 
serveşte; medicul nu are posibilitatea de a face stante pede acest 
examen în ce priveşte „materialul“ întrebuințat, în deosebi în cazuri 
de intervenţiuni urgente. Poate, deopildă, să ştie practicianul că, 
în operaţie, se serveşte de catgut provenit dela un animal care a 
fost infectat, de tetanos, spre a preveni tetanosul postoperator? Să 
lăsăm dar în sarcina expertului de a determina, existenţa şi gradul 
de responsabilitate a medicului adus la bara justiţiei. EI va spune 
dacă, după gradaţiunea lui Zacchias, culpa e latisima, latior, lata, 
levis, levissima, ori are caracterul dolului, sau, după clasificarea lui 

„ Lacassagne, greşeala e din cele lesne evitabile (erori ştiinţifice, ig- noranţa cunoştinţelor elementare), gravă, (neglijenţă, nebăgare de 
seamă, neprevedere, neobservarea regulamentelor) și, în sfârșit, voluntară (experimentarea asupra bolnavilor). 

.. Prescripția legală pentru delictele penale e de 5 ani (C. Pr. p. articolul 594), - 

* 

+ Lă 

- Voiu examina acum câteva din eventualităţile în cari răspun- derea. medicului, cu aplicarea articolelor 248 şi 249 din Codul Penal, “ar putea fi angajată: 

1. Grăbirea morţii bolnavului incurabil. —— E răspunzător în penal medicul care, spre a scurta chinul pacientului pentru care nu mai este scăpare, îi grăbeşte moartea, pentrucă, în atare caz se face vinovat de „omucidere cu intenţiune, chiar dacă scopul este bun, spre a scăpa pe nenorocit de suferinţe cari nu mai au leacii, (Prins: „Science penale)“. 
2. Părăsirea, bolnavului. — Medicul care, după cea avut în căutarea lui pe un bolnav, îl părăseşte, e în culpă şi poate fi tras la, răspundere, caz de sancţiune prevăzut şi în” Digeste, practicianul fiind făcuţ răspun- zător „quia dereliquit curationem“, 

(Alexandru Makedon, după cum raportează Plutare, a fost foarte drastie în aplicarea, sancțiunii întrun asemenea, caz: a condamnat la moarte pe Glaucus, medicul lui Iiphestios, pentru că se depărtase dela că- pătâiul bolnavului, spre a se duce la teatru, iar Ephestios a murit din lipsă de supraveghere a regimului prescris de omul artei). 
| a) O jurisprudenţă a, Curţii de Casaţie din Franţa (1825) declară răspunzător pe medicul care, fără a, putea invoca un motiv plauzibil, își părăsește bolnavul. . 

b) „Părăsirea bolnavului de către -medic, în urma unei operațiuni, nu
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atrage răspunderea, sa penală, dacă nu se stabilește că prezenţa lui ar fi 
înlăturab moartea bolnavului“. (Curtea de Apel din Alger). 

Faţă de răspunderea, asumată de medic sub raportul neglijării bol-: 
navului său, e locul să fixăm noţiunea de medic curant, „pentrucă îndeosebi 
acesta e susceptibil de a fi urmărit pentru această vină. 

O jurisprudenţă a Casaţiei franceze hotăreşte, că medic curant trebue 
considerat acela care dă bohavului îngrijiri asidue şi regulate, iar mu 
pur accidentale. Medie curant e dar praeticianul care a instituit şi supra- 
veghează tratamentul. Calitatea de medie curant nu este determinată de 
numărul vizitelor făcute în timpul unei boli; relaţiile ce, dela, prima, vi- 
zită, se stabilesc între medic 'şi bolnav arată, dacă acesta din urmă l-a, 
acceptat şi dacă practicianul, la rândul său, a luat asupra-şi îngrijirea 
pacientului. Un medie consultat o singură dată, -în cursul upei boli, nu 
poate fi considerat ca, medic curant, dacă în mod expres nu şi-a luat, sar- 
cina îngrijirii medicale. 

„+ 8, Omisiunea” de a apela la concursul unui coateate în cazuri grele 
când luminile, experienţa, şi asistenţa efectivă a, acestuia, ar fi putut con- . 
stitui o şansă de scăpare a bolnavului, constitue o vină de care medicul are . 
să răspundă. In acest sens au intervenit două sentinţe condamnatoare ale. 
'Dribunalului Senei (1894 şi 1898). 

. Starea de ebrietate. — a) Tribunalele din Rennes şi i Douai (1882) 
au condei pe doi chirurgi, daţi î în judecată, pentru a fi operat în stare 
de beţie manifestă. 

b) Un mamoş francez, moșind î în stare de ebrietate, a fost condamnat 
la 15 zile închisoare, pentrucă, în cursul intervenţiei sale, în credinţă că 
trage de corpul copilului, a smuls o parte din intestinul subţire al mamea. 

c) In 1895, doctorul Wight, din Londra, a fost condamnat la 3 luni 
închisoare, vinovat a fi moşit în stare de turmentare. o femee care, de pe 
arma, intervenţiei sale, a murit. 

5.. Prescrierea şi administrarea medicamentelor, — În principiu, ob- 
servă 'Tanoviceanu, „un medie care voind să dea un medicament bolna- 

vului, din greșeală îi dă otravă, deci un medicament care îi cauzează 
moartea, a comis o infracţiune din greșeală“, Chestiunea, prescrierii Şi ad- 

ministrării medicamentelor se prezintă sub diverse fețe, dintre cari voiu 

releva câteva mai interesante, cu . invocarea hotărârilor judecătorești 

intervenite: 
a) Tribunalul din Strasbourg (1887) condamnă (pentru omucidere . 

prin imprudenţă) la 10 luni închisoare pe Dr. Flocken, pentru greșila 
prescriere şi administrare a medicamentelor. În loc să, serie „tinctură de” 
colchic“ serise „extract de colchic“, 

b) 'Trib. Senei (1904) condamnă pe un medic pentru insuficenta îndi- 
cațiune î în ce privește diviziunea medicamentului prescris, ceeace a indus 
în eroare pe farmapist, 

c), Tribunalul din Caen (1898) declară vinovat pe medicul care a, 
omis să indice modul de administrare a unui medicament şi să menţioneze 
doza. necesară a unui remediu foarte activ. 

d). Acela tribunal (1899) condamnă la 600 franci amendă şi 3.000 | 
franci daune-interese pe un medie care, preseriind unui copil untură de 
peşte fosforată, uită să specifice cantitatea de fosfor, iar farmacistul o 
prepară în proporţia de 1 gram de fosfor la un litru de untură, şi pro- 
voacă astfel moartea; copilului. 

e) Curtea de Apel din Lyon (1893) declară răspunzător pe medicul
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care prescrie un medicament toxie prin natura lui sau susceptibil de 'a deveni atare, datorită, sensibilităţii deosebite a, bolnavului. — Datoria lui este de a atrage atenţiunea bolnavului și a persoanelor din jurul lui asupra modului de administrare a medicamentului și a necesităţii de a, i se supra- veghea efectele. “ . | Pa /) Cu saptesprezece ani mai înainte, Curtea de Apel din Angers declară angajată responsabilitatea medicului, prin lipsa de enunţare, în or- donanţă, a dozei medicamentului toxie în litere şi prin lipsa de indicare a modului de întrebuințare, și-l condamnă la 25 zile închisoare. 9) Tribunalul din Saint-Malo (1900) condamnă pe un medic care; voind să prescrie un purgativ, formulează din eroare ordonanța astfel: 2:80 gr. tinctură de Baume de luaţ pe stomacul gol într'o ceașcă de ceaiut“: Bolnavul a: murit otrăviţ, 
h) Curtea de Apel din 'Toulouse (1902) declară responsabil pe me- dicul care, în prescrierea unor supozitoare de morfină, în loc'să indice 2 cter., indică 10 ctar, | | -î) Tribunalul din Saint-Quentin (1891) condamnă la 100 franci amendă pe un medie, declaraţ responsabil de a fi neglijat să studieze în „prealabil temperamentul şi puterea de rezistență a, bolnavului, căruia urma să-i administreze un toxic, indiferent că doza preserisă e cea uzitată în practică. Datorită acestei omisiuni vinovate, medicul în chestiune s'a, făcut culpabil de moartea aproape fulgerătoare (după două ore) a paci- entei sale — o femee care suferea, de nevralgie — căreia îi administrase un bulin conținând un miligram de aconit, , Î) In Franţa, un medie e condamnat la 3 luni închisoare şi 600 franci amendă, pentru u, fi prescris 5 grame de cianură de potasiu. — La acecaș pedeapsă e osândit un altul pentru a fi prescris 10 grame în loc de 10 picături de laudanum. 

1) Un alt doctor francez e condamnat la amendă şi la 0 despăgubire de 26.000 franci către familia victimei, pentru că, din eroare, a, prescris un gram de atropină în loc de un gram de antiperină; bolnavul a su- combat după. 10 ore. ! | | 1) Tribunalul din Roanne (1903) a condamnat la. 500 franei amendă, pe un medic care, pentru o operaţie de hydrocel, a injectat în tunica vagl- "nală o soluţie de 2 grame de clorhydrat de cocaină în 10 ar. apă, ceeace a provocat moartea femeii. 
1) Tribunalul din Châteaudun (1888) condamnă pentru omucidere * prin imprudenţă pe medicul vinovaţ de o inatenţiune gravă, în redactarea, unei ordonanţe. 

| Am citat câteva cazuri de responsabilitate a medicului pentru greşeli comise în presorierea, şi administrarea remediilor. Răspunderea, lui. nu e însă angajată — proclamă o sentinţă a Tribunalului din Valence (1898) — atunci „când el, fără a se fi făcut vinovat de imprudenţă, ușurință, ne- glijenţă ori ignoranță manifestă, adică înconjurându-se de toate garan- țiile impuse de practica artei sale, modifică după chibzuința lui, dozurea, unui medicament preseris de un alt practician“, 
G.. Experimentare de medicaţiuni neautorizute, — Tribunalul Senei (Noembrie 1911) a condamnat pe un medic, pentru a fi experimentat un ser organic neautorizat de forul sanitar, Şi judecata a găsit o circumstanţă agravahtă toemai în argumentul invocat de apărare, că practicianul utili- „Zase acest ser în sute de cazuri cu rezulțaţ satisfăcător. Ajungea, câ administrarea lui să fi provocat un singur accident, pentru ca răspunderea în penal a. medicului să fie și mai grav angajată, Legea e lege și nu se
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pot admite excepţiuni dela preseripţii formale: o medicaţiune neauto- 
rizată nu poate fi aplicată. 

î. Anestezie. — E vinovat practicianul care spre a satisface curio- 
zitatea bolnâvă a unei psichopate, în căutare de senzaţii noui, o adoarme 
şi această anestezie are urmări dezastruoase. — Dimpotrivă, nu are nici 
o răspundere medicul care, după ce s'a încunjurat de toate precauţiunile 
indicate de practica artei sale, anesteziază în scop terapeutice pe un bolnav 
și acesta sucombă efectelor anestezicului. 

a) Tribunalul din Marsilia (1921) declară, răspunzător pe un medie 
de moartea operatului său, de oarece „pentru simpla inciziune a unui 
fleomon, a' practicat anestezia generală cu chlorură de ethyl, fără a. fi 
aşteptat ca pacientul să fie cu stomacul gol, fără a fi procedat la. un 
examen prealabil şi fără a fi luat precauţiunile recomandate de practica, 
chirurgicală“, 'Pribunalul îi mai impută „de a fi operat în cabinetul său, 
pe un divan, fără asistența unui confrate, fără a desbrăca pe bolnav și 
de a fi menţinut tamponul de kelen pe faţa operatului, în tot timpul inter- 
vențiunii, în loc de a-l fi dat imediat la oparte“, Sentința mai notează, în 
sarcina medicului, greşeala „de a nu fi ţinut; seama de protestările mamei 
pacientului“ (un copil de 13 ani), şi, fără a avea autorizaţia părintelui 
„a fi adormit copilul, fără a se fi asigurat dacă anestezia era, necesară. şi 
dacă pacientul putea. s'o suporte“, mai ales că „practicând anestezia ge- 
nerală, a expus pacientul la, o primejdie cu totul. în disproporţie cu bene- 
ficiul de obţinut“. Tribunalul îi mai reproşează „de a nu fi procedat în 
prealabil la un examen radiografie al piciorului operati care i-ar fi 
permis să vadă că periostul nu era atins, după cum s'a dovedit la au- 
topsie, și că deci nu putea, fi vorba de o răzuire a osului“, 

b) Tribunalul din Alger (1894) condamnă pe un chirurg „pentrucă 
a.dat unei persoane, incapabile de a aprecia, efectele asupra Pacientului, 
însărcinarea de a administra cloroformul“. 

c) „„Se face vinovat de uşurinţă şi de im prudenţă medicul care practică 
anestezia, fără a avea consimțământul bolnavului sau al persoanelor în- 

drituite să se intereseze de el, tatăl, mama, soţul, soţia, copii, tutorele“. 
UTrib. Narbonne 1903). 

d) Curtea de Apel din Amiens (1906) declară că e „imprudentă şi 
disproporţionată cu rezultatul dorit, practicarea: anesteziei pentru redu- 
cerea unei luxaţii a umărului“. 

e) In Franţa, în 1855, un medic a fost urmărit pentrucă, având de 
exstirpat un kist al feţei, își adormi bolnavul, care muri în timpul anes- 
teziei. Numai graţie intervenţiei energice a lui Valpeau — care a, declarat 
la audienţă că, în caz de condamnare a confratelui său, el nu va mai 
recurge la anestezice în intervenţiunile sale chirurgicale — tribunalul a 
rostit “achitarea. 

8. Intervenţie chirurgicală cu diagnostic greşit. — Asemenea ereşeli 
sunt foarte frecvente. Literatura medico- legală, notează, între altele, cazu- 
rile celebrilor chirurgi Lister şi Richter.” Primul, luând drept abces o 
tumoare sub- claviculară, operează un copil de 9 ani, care sucombă unei 
hemoragii secundare. Cel de al doilea, în loc de polyp nasal, extrage prin 
nări o porţiune de creer herniat. | : 

Speţa, mai interesantă pe care o cunoaştem în jurisprudenţa noastră, 
e o sentinţă din 98 Septembrie 1885 a Tribunalului Iaşi, S$. II, dată în 
cazul profesorului Sculy care, asistat de doctorii Russ, Stihi, Stroici și 
Gavrilescu, operase (pe baza diagnosticului pus de personalul serviciului
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Spitalului Sf. Spiridon) pe o femee de sarcom al ligamentului lateral stâng, pe când, în cursul operaţiei, se constată, că era, vorba de o sarcină. Pe cale abdominală, chirurgul scoate un copil viu (6 luni) care moare după şapte ore. Murind, după nouă zile, şi femeea, depe urma, unei peritonite pu- rulente, parchetul se sesizează şi deschide acţiune publică pe baza art. 248 C. P. 
„.._- O comisiune de experți (doctorii Otremba, Ciurea şi Filipescu) con- chide cu majoritate pentru existența, responsabilităţii (doctorul Ciurea - face opinie separată). In consecință chirurgul Sculy şi asistentul său, d-rul Russ, sunt daţi în judecată pentru omor prin imprudență. Tribunalul, însă (după ce în prealabil invocă principiul responsabilităţi medicale, atunci când se poate imputa, „0 greşeală, gravă care să constitue în sine uitarea, regulilor generale de bun simţ şi prudenţă, cari sunt în afară de orice discuţiune științifică) pronunță achitarea, motivată pe următoarele " considerente: 

„Având în vedere că rezultă ca, Dr. Sculy, deși a uzat de toate mij- loacele prescrise de Ştiinţa, medicală, a putut a se înșela în facerea diag- nosticului femeii, diagmosticând un sarcom al ligamentului lateral şi excluzând cu totul graviditatea, faţă cu vârsta, femeii de 40 ani, de lipsa relațiunilor cu bărbatul său mai bine de 2 ani, că a avut într'o zi pete de sânge, că nu s'a; putut constata mișcările copilului și că uterul, deşi "gravid,:nu ar fi avut mărimea, normală ; | N „Având în vedere că, din raportul medico-legal şi expunerea exper- ților, rezultă că toate acestea conțin în ele aprecieri ce se pot discuta, ca, - atare în definitiv fiind o eroare făcută în diagnostie de Dr. Sculy şi în urma, căreia, D.:M., a fost expusă pericolului fatalmente datorit; acestei erori, justiția nu poate deduce de aicea cu certitudine iproba unei astfel de greşeli de natură a motiva o acțiune în responsabilitate; „Având în vedere, că astfel fiind, nu. se poate 'imputa i doctorilor uly şi Russ nedibăcie, nesocotință, nebăpare de seamă şi neîngrijire, spre a li se putea, ptine în sarcină delictul prevăzut; de arţ, 248.0. 2p,; „Având în vedere că, neadmiţând existenţa faptului imputat, după cum s'a arătat mai sus, şi acţiunea. în daună cată a, fi respinsă“, | RI | 
, 

+ + 

Jurisprudenţa streină ne oferă câteva speţe interesante dintre cari relevăm următoarea; 
„Curtea, de Apel din Rouen a, confirmat (în 1993) sentinţa de achitare, | în penal, rostită de Trib. din Evreux (Noembrie 1992) în beneficiul doc- torului Vallet, urmărit, pe baza raportului experţilor „de a fi diagnosticat; la văduva J., de 40 ani, care suferea de dureri abdominale, un fibrom uterin de extirpat“, iar „în cursul intervenţiunii, după deschiderea. ab- domenului și etalarea, uterului și după ce începuse hysterectomia, chirurgul a băgat de seamă că se înșelase în diagmosticul său și că se află în pre- „Zenţa unei sarcini“. Doctorul Vallet a practicat; atunci operaţia cesariană „ȘI a scos din uter un copil viu și viabil, născut; la termen sau aproape de termen. În seara, aceleiași zile, femeea a sucombat unei complicațiuni he- moragice consecutive operațiunii. , | Curtea, apără pe practician de răspunderea, penală, dar reţine răspun- derea' în civil, spre a acorda, familiei văduvei J. daune-interese pentru moartea, datorită, greșelii de care s'a, făcut vinovat Vallet, care „în absenţa unui diagnostic precis, ar fi trebuiţ să bănuiască o stare gravidă, pre- simțită cu patru luni în urmă de Dr. Mordasne şi conjecturată de infir-:
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mieră în momentul intrării defunctei în clinică“. Curtea, însuşindu-şi 
concluziunile experţilor, impută doctorului Vallet, 'că, pentru precizarea diagnosticului, n'a încercat totul spre a-și forma, o convingere temeinică, 
înainte de a, proceda la o operaţie de care putea să depindă viaţa a două 
fiinţe — mama şi copilul din pântecele acesteia. - 

Datoria, medicului Vallet, care vedea, pentru întâia, oară pe văduva, J., 
era „după cum fac întotdeauna practicianii conştiincioşi —— lucru dictat 

. de cea, mai elementară prudență — de a întreba pe noua sa, elientă, dacă 
avea un medie cu care se căuta obişnuit sau cel puţin dacă mai consultase 
pe vre-unul din confrații săi, (în speţă operata consultase cu patru luni 
înainte pe Dr. Mordagne, de treizeci de ani medicul familiei) şi astfel 
ar fi putut să afle dela confratele său, că acesta, printr'un simplu 'diag- 
nostic de visu, avusese impresiunea sarcinii“, Dr. Vallet mai avea, „da- : 
toria ca, în starea actuală a ştiinţei radiologice, pe care 'orice om al artei 
trebue neapărat s'o cunoască, să nu neplijeze să, recurgă, la acest eficace 
procedeu de diagnostic în cazurile îndoelnice“, cu toate că profesorul J. L. 
Faure, citat în faţa tribunalului din Evreux, declară că ,întrebuințarea 
acestui mod de explorare în atare conjectură îi pare discutabilă“, 

"Dar ceeace în deosebi interesează, din punctul de vedere al respon- 
sabilității medicale, sunt considerentele Curţii în.ce privește greşeala de 
diagnostic: Si | | 

„Având. în vedere, că o eroare de diagnostic, chiar atunci când a 
avut de urmare o intervenţie fără noimă şi care a atras moartea, Dol- 
navului, n'ar putea în principiu şi în sine să constitue pentru medic sau 
chirurg o greşeală, că e învederat că, din cauza dificultăţilor uneori de 
neînvins de cari te poţi lovi în fixarea unui diagnostic, nici ştiinţa şi ex- 
perienţa, nici explorările cele mai minuţioase nu pun întotdeauna, pe omul 
artei la adăpostul unor erori de acest fel, şi că nici maeştrii cei mai com- petenţi şi mai conștiincioși nu sunt nici ei scutiţi de ele; 

Dar, având în vedere că, dacă ea, nu impune medicului infailibili- tatea, legea, de acord în această privinţă, cu interesul public, nu merge până, acolo încât să-i îngădue un diagnostic făcut cu uşurinţă, prin omi- 
siunea, de a se înconjura cu toate informaţiunile necesare sau chiar numai 
utile întru luminarea sa şi prin neglijarea procedeelor de control şi de in- : vestigație recomandate de ştiinţă; că e vorba de reguli: de bun simţ şi: de: elementară, prudență, cari scapă oricărei discuţiuni de ordin .teoretic 
sau technic şi a căror nesocotire, care constitue o greşeală pe care medicul nu trebue s'o comită, e susceptibilă de a motiva, în contra, Tui, — dacă s'a 
înşelat; în diagnostic pus în chip imprudent şi dacă eroarea lui vinovată a - 
pricinuit moartea, bolnavului — aplicarea art, 319 (948 C.P.R.—N.A) din Codul Penal care vizează omueiderea fără voie prin imprudenţă, ne- 
băgare de seamă. -: a 

Curtea, înstârșit, nu admite scuza, doctorului Vâllet de a, se fi în- . 
crezut în afirmaţiunea văduvei J., că nu e însărcinată, numai pentrucă 
ținuse seama, de vaza de care se bucura, familia, femeii, precum nu admite 
nici .scuza, precedentelor, anume; că, „multe sarcini au daţ naştere la con- 
fuzii, fiind luate drept tumori şi tratate în consecință“, Ea, respinge acest; 
din urmă argument cu observaţia, expertizei medico-legale, că „asemenea 
erori, adesea inevitabile, s'au produs mai întotdeauna în primele stadii 
ale sarcinii sau au fost datorite unei anomalii ea, hydramnios, gemeli- 
tatea, monstruozitatea, sarcina, molară, sarcina, ectopică, sarcina zisă un- 
ghiulară, - malformaţiunea “uterină, moartea, fetală în utero sau Coexis- 
tența unui kist sau a unui fibrom pelvian“.
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9. Reducerea unei luxaţii, Gangrenă consecutivă aplicării banda- jului. — a) Experții îl declară responsabil şi Curtea de Apel din Nimes (1884) condamnă pe un medie care, după ce a practicat reducerea, luxaţiei cotului, a aplicat un bandaj prea strâns, cecace a avut de urmare gangrena, brațului, Insuşindu-şi concluziile raportului medico-legal, Curtea' mo- tivează astfel decizia, de condamnare ; - 
„Considerând, în fapt, că doctorul Ă., întrun spaţiu de 36 ore, a primit patru vizite ale reclamantei, care i se plângea că, dela așezarea ban- dajului, simțea mari dureri continue și-l ruga să-i ridice bandajul; că în plângerea aceasta era un simptom care, după cum spun experţii, impunea, medicului o îndoită supraveghere şi datoria de a ridica bandajul şi a-l re- aplica, mai în urmă, dacă cra nevoie, mai ales că acest bandaj se putea, ridica fără nici un inconvenient; că însă medicul a preferat să se legcne în convingerea, iraţională că bolnava, care era, o cliență accidentală Și pe care n'o cunoștea, într'adins exagera suferința și nu ştia, să suporte o du- rere normală; că supravegherea se impunea cu atât mai mult în specie, cu cât bandajul nu putuse fi aplicat decât eu câteva ore în urma. accidentului şi medicul trebuia să ştie că, în atari condițiuni, un bandaj, chiar când ar ti strâns cu moderaţiune, toţ putea să devină :0 cauză de gangrenă; 
„Considerând că dacă în fapta doctorului X. n'ar fi decâţ o simplă eroare de diagnostic, se pare cert, după jurisprudență, că nici o respon- sabilitate civilă nu poate avea loc; că, însă în specie, la, această, eroare destul de funestă se adaugă şi imprudenţa gravă a medicului, care negli- Jează de a se asigura, de starea reală a, bolnavei; 
„Considerând că dacă intimatul a crezut că bandajul nu poate fi ri- dicat, cl a comis, printr'o ignoranță culpabilă, grava eroare de a nesocoti principii certe şi elementare ale artei sale și astfel, după cum opinează experţii, s'a făcut vinovât de o gravă imprudenţă datorită unei falșe inter- pretări a fenomenelor observate (durerile de cari se plângea. bolnava); „Considerând că experţii declară că Sangreria nu poate fi datorită altor cauze decât bandajului care singur a creat un obstacol circulațiunii venoase“, — Curtea condamnă pe doctorul X. la despăgubiri sub formă de sumă fixă și de rentă viageră. 
D) Un medie e declarat responsabil „pentrucă intervenţia sa în frac- tura unui membru a avut de urmare gangrena, printr'o constricţie prea, tare, exercitată fără metodă, fără discernământ şi însoțită de un tratament contrariu tuturor. regulilor artei și științei“. (C. de Apel din Rouen, 1861; Casaţia, franceză, 1862). | 
c) Intr'un alt caz, 'Trib. Senei (1861) declară că „medicul poate „adopta după chibzuința sa. procedeul operator, modul sau sistemul de tratament și chiar mijloacele extreme, dar nu se poate pune la adăpostul acestui principiu, dacă e dovedit că a lucrat cu nedestoinicie, nesocotinţă vădită, contrară practicii, regulilor artei și datelor știinţifice'“, d) Curtea, de Apel din Montpellier (1888) condamnă în-penal pe un medie pentru efectele îngrijirii unei fracturi a gambei: consolidare vi- cioasă, scurtarea piciorului, clodicaţie uşoară. 

„_€) Tribunalul din Louvain Belgia (1877) condamnă pe un medie * pentru a fi aplicat un bandaj după reducerea incomplectă a. fracturii. 

  

10. Arsuri provocate cu thermocauter. — E declarat responsabil „chirurgul care, practicând o operaţie de apendicită, a cauzat pacientului arsuri prin întrebuințarea thermocauterului, dacă se constată, că n'a. luat toate preeauţiunile necesare și s'a făcut-viiiovat de nesocotirea, unor prin- cipii elementare“. (Trib. Senei, 1912).
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11. Pratamentul cu razele X. — a) Medicul poate fi declarat vinorat 
de o greşeală, operatorie, prin aplicaţiuni prea numeroase și prelungite ale 
razelor X. (Trib. Senei, 1899). 

b) Medicul e responsabil pentru practicarea, fără consimţământul bol- 
navului, a explorării elettrice sau radiografice. (Trib. Narbonne, 1903). 

c) Constitue o greșeală întrebuinţarea de aparate în stare proastă 

şi prelungirea, exagerată a pozării, pentru diagnosticarea unei osteite. 
(Tribunalul Senei, 1901), 

d) E responsabil practicianul care, neţinând scama de puterea no- 
civă a razelor X, sa făcut vinovat de imprudenţă, fie printr'o prea mare 

frecvenţă a şedinţelor, fie prin prelungirea excesivă, a duratei pozării și 
a pricinuit astfel bolnavului arsuri grave. (Trib. Nizza, 1905; C. de Apel 
din Aix, 1906; C. de Apel din Paris, 1913). 

12. Inţeparea arterei la practicarea flobotomiei.— Curtea de Apel din 
Rouen confirmă sentinţa, condamnatoare rostită de Tribunalul Evreux, 

contra unui medic care, chemat să practice flebotomia, în cursul inter- 

venţiei înțeapă artera, ceea ce are de urmare anevrismul arterei brachiale, 

cu gangrenă și amputare. (Recursul în Casaţie i-a fost respins). 

13. Moşit, — a) Medicul e răspunzător, când deopildă, lasă în uter 

o parte a placentei: . 

„Medicul care, prin neglijenţă sau imprudenţă, nu se conformă re- 

pulilor de prudenţă și de bun simţ la, care e supus exerciţiul oricărei pro- 

fesiuni, din care cauză se provoacă moartea, bolnavului tratat de dânsul, 
e pasibil de pedepsele prevăzute de art. 248 C. P. 

„In special, medicul chemat la patul unei bolnave, imediat după 

naştere, când bănueșşte lipsa. unei părţi din placentă şi nu caută-să se con- 

vingă prin el însuş, dacă partea ce lipseşte a rămas sau nu în uterul bol- 

navei, ci se mulţumeşte cu spusele moaşei, comite o greşeală gravă de 

natură a fi pedepsită. 
„Jloaşa, care a asistat şi a dat primele ajutoare la naştere, încetează 

de a mai fi responsabilă, de îndată ce a intervenit un medic. 
„Asigurările date de. moașă, că naşterea, a. fost regulată şi că placenta, 

s'a scos întreagă, nu atrage nici o răspundere pentru dânsa, medicul tre- 
buind să se asigure prin el însuş de adevărul spuselor moaşei“. (Tribunalul 
Putna, 1900). : | 

b) Tribunalul din Puy (1881) condamnă pentru omucidere prin im- 
prudență pe mamoşul care practicase embriotomia, fără a fi încercat, în 
prealabil versiunea, întrun caz de prezentare umerală cu procidenţa bra- 
ului, — şi în fapt nu era caz de urgenţă. o 

Medicul, chemat să asiste la facere, după un scurt examen declară 
moartea, copilului şi necesitatea, amputării braţului. Neţinând seama de 
afirmaţia, mamei, că numai cu câteva :minute mai înainte simţise cum co- 
pilul se mișcă, el susţine din contră că moartea copilului datează de patru 
ore și procedează la amputarea 'braţului. Facerea urmează fără nici-o difi- 

„cultate, iar copilul, la ieşire, nu dă nici un semn de viaţă. Doctorul îl 
întașă într'o cârpă și-l aruncă întrun cufăr, închizând capacul. După o 
jumătate de oră, pe când medicul îngrijea încă de lăuză, se auziră din 
cufăr niște scâncete înăbușite. Presupusul cadavru e scos, copilul mai 
trăeşte 21 ore spre a sacomba, în cele din urmă operaţiei brachiotomiei. 
:- Mamoşul e dat în judecată pentrucă:--1.-N'a, controlat în prealabil .- - 

prin auscultaţie afirmaţiunea mamei că simţise copilul mișcându-se; 2. N'a 
încercat; să opereze versiunea pe care putea foarte bine s'o suspende dacă,
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după o tentativă infructuoasă, s'ar fi încredinţat că versiunea, e impo- sibilă sau că prezintă o primejdie serioasă pentru viața mamei, . În considerentele sale, tribunalul, bazat pe avizul experților, impută, mamoșului: 1. de a, fi conchis la moartea, copilului numai după aspectul braţului (vânăt şi umflat), ceea ce nu oferea, nici un caracter de cer-. titudine; 2. de a nu fi încercat versiunea, prin nimic dovedită a fi fost “imposibilă; 3. de a fi invocat fără nici un temeiu teama, unui atac de eclampsie; 4. de a fi alegat o imaginară scurgere de sânge, cu hotărâre " contestată de experți, a 
| c) Tribunalul din Domfront (1825) declară, responsabil pe medicul care, chemat; să, moșească o prezentare vicioasă, — prezentaţiune a bra- ui — nu încearcă, versiunea, ci se grăbeşte să taie braţul; prezentân- du-se şi celalt braţ, îl amputează şi pe acesta. Moşeşte apoi copilul care se naşte viu — și care supravicţueşte oribilei mutilări, La cererea, tri- bunalului, Academia, de Medicină, din Paris numi 0 comisiune de experți: din care făcea, parte şi Adelon, profesor de medicină legală, şi care con- Chise că medicul se făcuse vinovat de nesocotirea, regulilor artei, In con- secință, judecata, îl osândi la daune-interese, sub formă de 100 franci pe an până la; vârsta de 10 ani a copilului, şi 'apoi o rentă, viageră de 200. franci pe an. 

| In regulă generală, versiunea trebue întotdeauna, încercată. Mamoşii să-şi amintească de vorba, profesorului Payot, care, ori de câte ori se găsea în fața unei prezentaţiuni a, braţului, exclama; „Iată un copil care întinde | mâna, spre a-și asigura, o pensie viaperă“. Şi se grăbea să vâre braţul la loc, | 
d) Un medic francez a fost declaraţ. responsabil pentru că, moşind o : femee „i-a smuls 6 m. 9 din intestinul subțire, crezând că e intestinul -co- pilului, iar femeea, a sucombat după o jumătate de oră“, e) Tribunalul Senei condamnă, în 1896, la 3. luni închisoare pe un doctor, pentru a. fi provocat moartea unei femei moşite de el, printr'un accident operatoriu. —— Chemat, noaptea, și după trei tentative nereușite de aplicare a forcepsului, în lipsa, instrumentaţiei necesare, medicul prac- tică craniotomia, cu ajutorul unui ae de ambalat. In cursul operaţiei per- forează, beşica în două locuri în fosa iliacă dreaptă — ceeace are de ur- mare moartea parturientei, 
14. Provocarea sistematică de avort. — a) Un caz care în 1917, a făcut senzaţie nu numai în Germania, ci şi în întreaga, lume medicală, e acela al Profesorului Dr. Max Henkel, dela, Universitatea, din Jena, care, în calitatea, lui de director al clinicei ginecologice, a practicat, cu o ardoare vrednică de o cauză mai bună, o nesfârșită, serie de intervenţii chirurgicale pentru lepădare. In faţa Curţii disciplinare, s'a, făcut dovada că acest practician, o adevărată somitate a, ştiinţei germane, n'avea, nici un scrupul de conștiință atunci când i se cerea, să provoace avortul, — singurul lui criteriu fiind onorariul: Sub raportul acesta i s'a, reproșat; că, fiind chemaţ noaptea, să dea, asistență, medicală, unui caz grav în propria sa clinică, a refuzat să vină, pentru că era, vorba de o femee săracă internată, fără plată: şi femeea și copilul au murit. I s'a mai adus în sarcină un mare număr de perforări ale beşicei, cu urmări letâle. In deosebi a impresionat Curtea depoziţia, expertului Prof, Dr. Binswanger, care -a constatat că inculpatul a provocat avortul pentru motive neadmise de ştiinţa și prac- tica medicală, Şi cu atât mai puţin de lege, cum ar fi: deranjarea, sto- macului, lipsa, de apetit, dureri de cap: „Dacă am provoca, lepădarea la toate femeile psichopatice — a, încheiaţ expertul — atunci n'ar mai fi copii“. Şi Profesorul: Dr. Henkel a fost condamnat la. pierderea, postului.
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Din comentariile făcute cu prilejul acestui proces, spicuesc următoa- 
rele păreri autorizate: 

1. „Consideraţiuni de ordin social (greutăţi familiale, ruşinea unor 
raporturi adulterine sau aceea a, unei seduceri etc.) nu pot şi nu trebue 
să cântărească în hotărârea omului artei de a interveni pentru întreru- 
_perea, sarcinei“. (Prof. Dr. Strassmann). e 

2. „Medicul nu e îndreptăţit ca, din consideraţiuni de ordin socialo- 
higienice, să provoace avortul. Nici argumentul tras din probabilitatea san 
chiar siguranța unei progenituri bolnave sau degenerate, nici motivul 
că starea, materială proastă e o piedică pentru o bună creştere şi suficientă 
alimentare a progeniturii, nu îndrituesc pe medie la, provocarea avortului. 
O asemenea, intervenţie nu e îngăduită decât atunci când grija de via 
mamei o dictează“. (Consilierul sanitar Dr, Albert; Woll, Charlottenburg). | 

3. „Intreruperea, artificială a, sarcinei e uneori o intervenţie indisperi- 
sabilă şi ştiinţificește recomandată. Medicul asumă o prea, răspundere atât; 
când practică, o asemenea, intervenţie cât şi atunci când o 'refuză, și e de 
la, sine înţeles, că el nu trebue să se călăuzească decât; de necesităţile îndi- 
cate de ştiinţa medicală; de consideraţiuni de ordin social nu are să se 
preocupe“. (Prof. Dr. Nagel). - | 

4. „Chestiunea, socială nu trebue pusă atunci când e vorba de în- 
treruperea, artificială a, sarcinei. Medicul nu trebue să provoace avortul, 
decât atunci când viaţa mamei e periclitată“. (Consilierul sanitar aulie 
Dr. Kâhler). ae 

b) Curtea cu juraţi din Sena (1897) cu toată pledoaria maeştrilor ba- 
roului parizian Demange și Henry-Robert, în celebra, afacere Thompson, 
condamnă la câte 5 ani închisoare pe doi mediei (unul mamoş iar celalt 
asistentul lui) pentru provocare de avort, care a, avut de urmare moartea 
femeii. Juraţii au fost neîndurători,. cu toate că aveau în faţa lor două 

„ valori medicale reale, pentrucă în cursul desbaterilor s'a făcut dovada 
că ei își făcuseră din raclaj o sinistră spesialitate. | 

15. Accident în timpul intervenţiei. — Un medie francez e chemat 
să moșească, practică o craniotomie cu croşetul Braun. Ja timpul ope- 
raţiei, alunecă şi rănește astfel pe parturienta care moare. Graţie rapor- 
tului experţilor, cari au conchis că medicul nu poate fi făcut răspunzător 
de urmările accidentului pe care nu-l putuse nici prevedea, nici evita, a 
fost achitat, 

16. Intervenţie chirurgicală practicată fără asistenţa unni confrate.— 
Tribunalul din Marsilia (1921) face: responsabil pe chirurg de moartea 
pacientului, pentrucă a, întreprins operaţia fără, asistenţa unui confrate, 
moarte datorită anestezicului întrebuințat: - E 

„Considerând că, dacă e adevărat că unii autori susțin că un chirurg 
poate practica el singur adormirea bolnavului, fără a fi asistat de un 
confrate, alții din contră afirmă, că aceasta e o areșeală,; Că de această din 

„urmă părere e și Brouardel care, în lucrarea, sa, „Des asphyxiest, face să 
reiasă urmările grave ce pot rezulta din lipsa, unui confrate, mai ales 
atunci când survine un accident mortal; că Brouardel găseşte că în atare 
caz prezenţa, confratelui e cu atât mai necesară că e loc, spre a se încerca 
de a, se readuce bolnavul la viaţă, de a se recurge la metodele curente, ca 
respirația artificială, injecții de eter și cafeină, faradisarea, nervului frenic, 
tracţiunile ritmice ale limbii, inhalaţiile de oxigen și, în fine, tracheo- 
tomia, practicată spre a, se însutla oxigen în bronchii“, . 

Singur în faţa accidentului mortal pricinuit de anestezic, doctornl
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şi-a, pierdut capul și a uitat cu totul de aplicarea. acestor precepte, spre a încerca, salvarea, nenorocitului. - 
17. Examenul bolnavului înainte de a fi pus pe masa de operaţie— 

Se face vinovat de o neglijență gravă medicul care procede la o intâr- venţie chirurgicală, înainte de a fi verificat capacitatea funcţională a rini- chilor, ficatului şi cordului, 

18. Uitarea unui corp strein în câmpul operator, — E responsabil de 
nesocotinţă chirurgul care uită în corpul operatului un tampon sau un - 
instrument. Operatorul trebue să fie foarte precaut, să-și numere dinainte, însemnându-le, tampoanele și instrumentele de cari se serveşte, iar operaţia, odată, terminată, să verifice dacă toate sunt în număr. 

a) Tribunalul din Paris a condamnat pe doctorul Lassalette la 2 luni 
închisoare şi 500 franci amendă, declarat vinovat că, „practicând lapa- ratomia, a uitat în abdomen o pensă“, |. | 

V) In 1927, Curtea, de Apel din Nancy a condamnat la o despăgubire de 12.000 franci pe doctorul Boulanger găsit vinovat că, operând un flegmon, a uitat în plagă o bucată de cauciuc, din care cauză infecția, s'a întins, flegmoanele s'au înmulţit și a fost nevoie de încă două operaţii, iar starea. bolnavului nu s'a. ameliorat înainte ca, parcela de eaucine să fi apărut singur, la. suprafaţă. 

19. Certificat de internare. — In Anglia, doi medici au fost con- 
damnaţi ca vinovaţi de a, fi opinat pentru internarea, unei femei, dovedită 
în urmă că nu era atinsă de alienație mintală. . 

20. Certificat; de incapacitate de lucru. — Tribunalul din Bordeaux 
a condamnat la 8 luni închisoare, 100 franci amendă şi patru ani de in- 
terdioțiune a exerciţiului medicinei pe un medic, „dovedit că sistematice a cauzat un prejudiciu material patronilor unor întreprinderi industriale 
şi Societăților de asigurare, prin aceea e'a exagerat bolile lucrătorilor spre 
a le prelungi timpul incapacității de lucru şi a le preserie medicamente 
inutile“. — Iar farmacistul, complice cu doctorul, a fost osândit la 3 luni 
închisoare și 100 franci amendă. Solidar au fost condamnaţi și la 
daune-interese, . 

21. Certificate de complezenţă. — 'Trib. Senei califică de „compli- 
citate la eserocherie“ și condamnă la 3 luni închisoare şi 100 franci amendă pe medicul vinovat de eliberarea unui certificat de complezenţă;: 

După ce stabileşte puterea probatorie a certificatelor eliberate de 
medic pentru atestarea incapacității de lucru (în cazurile de accident de 
muncă), tribunalul declară că omul artei nu poate invoca scuza bunei 
sale credinţe, „atunci când atestațiunile pe cari le formulează sunt con- 
trazise de fapte materiale cari exclud orice putință de eroare“. 

22. Trausmisiunea, bolilor. — "Toţi autorii de tratate de medicină le- 
gală, în cap cu Morache, admit responsabilitatea medicului pentru trans- miterea bolilor, atunci când se face dovada. că această, comunicare e da- torită lipsei de precauţiune, omisiunii de desinfectare, de sterilizare a unui instrument, ete. 

a) Tribunalele franceze au condamnat pe un medic aurist, vinovat de a fi transmis sifilisul prin catheterismul urechii, pe alţii pentru propagarea aceleași boli prin speculum ori prin vaccin. 
) Doctorul bavarez Huelner, găsit vinovat de a fi transmis sifilisul prin vacein (pe baza legi: care pedepseşte cu închisoarea până la 3 luni Și
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amendă: până la '500 mărci pe medicul care a expus persoanele vaccinate 
de el la astfel de aceidente) e condamnat la şease săptămâni închisoare. 

23, Medicul atins de o infecţie. — Tribunalul din Brive (1874) 
declară responsabil pe un medic care, deşi ştia că are un şaneru la deget, 
a practicat totuș o moşire, 

24, Asepsia, — E vinovat practicianul care, înainte de a, proceda 
la examenul şi intervenția, chirurgicală, neglijează măsurile de asepsie 
prescrise de practica, artei sale, | 

Căci asepsia e una din condiţiunile esenţiale ale succesului inter- 
venţiei: nu ajunge ca operațiunea, să reuşească, pentrucă o infecție da- 
torită nesocotirii regulilor de asepsie compromite toată sforțarea omului 
artei. In deosebi, când e vorba de moşit, medicul şi moaşa trebue să ia 
toate precauţiunile sub raportul asepsiei: „Curăţenia e piatra angulară a 
puericulturii“, (Prof. Dr. Nagel, profesor de obstetrică și ginecologie la 
Facultatea din Berlin). 

25, Greşeli în tratarea unei răni. — Pentru această speţă de respon- 
sabilitate e clasic cazul care, pe vremuri (1882—1881) a făcut mare 
vâlvă în Germania. Doctorul N., din Auesburg, fusese chemat să dea în- 
grijirile sale unui om care, în cursul unei încăerări, primise o lovitură de 
cuţit, imediat dedesubtul elaviculei stânge. Intervenţia practicianului con- 
sistă în: a apropia marginile rănii cu ajutorul unor bandelete de spa: 
radap, a menţine comprese reci pe partea stângă a toracelui, a aplica 
zece lipitori şi a administra praful Dower. Numai o singură dată, apli- 
case pe răni un tampon îmbibat în acid fenic. După două săptămâni, 
starea rănitului se agravă și un alt medic constată: o deformaţiune a 
stângii toracelui; spaţiile intercostale şterse, bătăile inimii nu se mai 
percepeau decât în dreapta, înspre sternum; prezenţa, unei vaste revărsări 
în cavitatea, toracică; exista un pneumotorax; rana era deschisă, de un 
gri murdar, fără, nici o granulaţie şi .din ea, se scurgea o serozitate 
sanguinolentă, 

Sesizat, „parchetul numi doi experţi, cari, deși recunoșteau că leziunile 
datorite rănii făcute cu cuțitul erau incompatibile cu viaţa, conchideau 
că moartea a fost grăbită de o septicemie, datorită neglijenţei medi- 
cului N., care omisese de a uni printr'o sutură buzele plăgii şi de a între- 
buinţa un antiseptic care ar fi împiedecat accesul aerului exterior Şi con- 
taminarea, rănii. Pe baza acestui raport medico-legal, Curtea cu juraţi 
condamnă pe doctor la 3 ani de închisoare. 

Pe cale de casare, afacerea reveni înaintea, instanţei de fond, de astă- 
dată pe baza unei noui expertize, care impută medicului N. de a fi comis 
o eroare de diagnostic, de a nu-şi fi dat seama, de gravitatea, rănii, de a 
nu fi cusut plaga, de a nu îi făcut un tratament antiseptic şi, în sfârşit, 
de a se fi abătut dela principiile chirurgiei moderne. Facultatea de Me- 
dicină, consultată și ea, emise avizul că “tratamentul instituit de Dr. N., 
era contrariu regulilor ştiinţei; că practicianul neglijase tot; ceeace putea 
atenua gravitatea rănii; că moartea ar fi putut fi conjurată printr un tra- 
tament mai raţional; că, însfârşit, Dr. N. păcătuise prin inatenţiue 
și lipsa de îngrijire necesară, că altfel ar fi putut să-şi dea, seama că tra- 
tamentul său nu se putea să nu aibă urmări primejdioase pentru rănit. 
Găsit pentru a doua oară vinovat, doctorul obţinu totuş o reducere a pe- 
depsei la, 14 zile închisoare, 

298. Boală tranemisibilă dela sugaciu la doică.— a) Tribunalul din 
Bourges (1902) și Trib. Senei (1906) condamnă pe medicii vinovaţi de a
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„nu fi examinat, dacă sugaciul nu e atins de boli transmisibile, înainte de a autoriza, darea, lui la doică, 
e ă d) Cu 34 ani înainte (1868), Tribunalul Și Curtea de Apel din Dijon condamnă pe un medic, declarat vinovat de a, nu fi prevenit o doică, an- gajată de o familie al cărei medic curant era, că pruncul pe care avea să-l alăpteze e atins de sifilis congenital: " | „Medicul care, chemat să dea îngrijiri unui copil atins de o boală sifilitică, nu înştiințează, doica, despre natura, contagioasă a. acestei boli şi prescrie un tratamenţ pentru doică şi copil, e responsabil faţă de doică de faptul ulterior al comunicării virusului datorită reticenţei sale“, La, fel se pronunţă (în 1893) 'Trib. Amiens: „Medicul nu poate susţine că dacă o căuta şi pe doică, o făcea în contul părinților copilului ŞI că - deci n'avea, faţă de ea, obligaţia, de a'i destăinui boala, sugaciului!. . easemenea, 'Trib. Senei declară responsabil pe medicul casei care „din neglijenţă, și uşurinţă, n'a ştiut să, descopere sifilisul sugaciului“, impotrivă, „medicul nu e declarat responsabil, dacă boala trans- misibilă e constatată, la copil, după ce a trecut un timp dela alăptarea, lui de către doică“, 

Dalloz, comentând această a doua parte a, deciziei instanței de apel, o găseşte lipsită de bun simţ şi de temeiu juridic, de oarece, dacă, medicul | ar fi intervenit pentru întreruperea alăptării, intensitatea, boalei căpătate de doică prin contagiune ar fi fost mai mică, 
27. Moartea consecutivă unei operaţiuni. — „Nu constitue o gre- șeală gravă, susceptibilă de o sancţiune penală, fapta, chirurpului de a, fi ordonat o injecție de chlorhydraţ de cocaină, atunci când medicul s'a, con- format cu serupulozitate indicaţiunilor date de către un profesor al Fa- cultăţii de Medicină într'un tratat, deşi în urmă, Și într'o nouă ediţie a acestui tratat, acelaş profesor a abandonaţ tratamentul “anterior indicat, În orice caz, dacă decesul victimei a fost consecutiv operaţiei, trebue do- vedit, spre a se pune în joc răspunderea operatorului, că victima a su- combat în adevăr operaţiei, iar nu unei boli constituționale pe care medicul - “n'a avut de unde so cunoască“. (C. A. din Lyon, 1904). 28. Moartea consecutivă unei intervenţiuni a medicului (perforarea uretrei şi a rectului prin sondarea canalului). — a) Atât 'Teib. Romanați (sentința Nr. 258 din 1895) cât şi Curtea de Apel din Craiova, (decizia din 28 Noembrie 1895) proclamă responsabilitatea penală, .și civilă a: medi- cului care, prin nedibăcia, și nesocotinţa, intervenţiunii sale, provoacă moartea, bolnavului, 

| E vorba de un Dr. C. $., din Caracal, care, chema4 de un bolnav care suferea de retenţiunea, urinei, îi face două sondaje, cu care ocazie îi per- forează uretra, şi rectul. Apoi, în loc să îngrijească, mai departe de pacient, l-a abandonat, asigurându-l că deacum g complect vindecat: urmarea a fost că urina s'a revărsaţ în celelalte organe, ceeace a provocat moartea. Dat în judecată de văduva, vietimei,- Dr. C. S. a fost condamnat de Tribunalul Romanați la o lună de zile închisoare corecțională și 2.200 lei 
Curtea, de Apel din Craiova, S. ], deși şi-a, însuşit în totul conside- rentele primei instanţe, bazate pe concluziile expertizei şi contra-expertizei medico-legale, cari imputau practicianului că „din nebăgare de seamă san din nesocotință nu a luaţ precauțiunile necesare dictate de știință, ca să evite moartea, pacientului, prin introducerea unei sonde permanente în canal, preîntâmpinând astfel Tevărsarea, urinei în corp“, — deși, zic, şi-a însușit considerentele tribunalului, totuş a găsit cu cale să facă o largă
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* . ” 

aplicaţiune a art. 60 C. P. (acordarea circumstanțelor. atenuante) Şi să 
transforme pedeapsa, închisorii într'o amendă de 1.000 lei, şi totodată să 
reducă quantumul daunelor-interese la 1.000 lei. a 

Indulgenţă cu atât mai rău plasată, cu cât acelaş Dr. C. S. mai 
fusese dat în judecată în 1878 „pentru faptul că prin operaţiunea, ce a 
făcut D-nei L. M., care suferea de o'maladie cronică numită hernia ombi- 
l:cală, din nepricepere a cauzat moartea numitei“. E adevărat că atunci 
a fost achitat; dar tocmai consideraţiunea că justiţia mai avusese să se 
ocupe de imperiţia acestui practician, nu milita, deloc în favoarea unei 
ușurări a sancțiunii și aşa destul de ușoară. Dacă legalmente nu i se 
putea aplica dispoziţiunea, privitoare la recidivă (art. 41 C. P.) — pen- 
trucă întâiaș dată beneficiase de achitare, — în tot cazul judecata, trebuia 
să, se arate de o severitate extremă, rostind maximul pedepsei. 

b) Din jurisprudenţa streină citez cazul doctorului Laporte, din 
Paris, condamnat de Tribunalul Senei, ca răspunzător de rezultatele fu- 
ueste ale unei intervențiuni (moşire cu aplicarea forcepsului mai întâiu 
şi practicarea, craniatomiei în urmă), care a avut de urmare moartea 
parturientei. , 

In apel, a fost achitat pe următoarele considerente (rezumate): 
Na i se poate face o vină din faptul că a practicat craniotomia, fără 

asistența unui confrate; pentrucă Dr. L. a fost chemat; în toiul nopţii şi 
intervenţiunea, chirurgicală se impunea de urgenţă, ca singură şansă de 
scăpare a femeii. | 

Apoi trebue să se ţină seamă de următoarele împrejurări: 1.. condi- 
ţiunile absolut deplorabile în ce priveşte mediul, anturajul, așistenţa, și 
ajutorul material, în cari Dr. L., tardiv chemat, a avut să intervină, fără 
nici un concurs şi în toiul nopții; 2. inexperienţa lui L. în materie de 
craniotomie, deoarece pentru întâiaş dată practica, această operaţie şi 
totuş avea datoria s'o facă, spre a încerca salvarea, parturientei; 3. instru- 
mentaţiunca, defectuoasă pe care o avea la îndemână, așa, că accidente ope- 
ratorii se puteau produce chiar cu mâini mai experimentate. (C. A. din 
Paris, 1898). 

29. Exprimentări periculoase asupra bolnavului. — a) Trib. din 
Lyon (1859), condamnă la amendă corecțională pe doi medici cari „fără 
consimțământul formal al bolnavului și sub pretext de tratament, îi ino- 
culează, pentru experimentare, un virus“. Judecata cu drept cuvânt res- 
pinge mijlocul de apărare, că experiența n'a, cauzat bolnavului un prea, 
grav prejudiciu, pentrucă e pasibil de rigorile lepii numai faptul dovedit; 
că „acuzaţii au lucrat în cunoștință de cauză și cu gândul de a, satisface, 
cu riscul de a vătăma, fie năzuinţa, la faimă, fie chiar o pasiune pur 
ştiinţifică şi desinteresată, — faptă cu atât mai reprobabilă, că această 
experienţă a fost făcută cu un copil de oameni săraci internat în clinică, 
— deci un -pacient incapabil de a-şi da consimţământul formal, — bolnav 
încredințat, carității publice şi îngrijirilor prevenitului““, 

d) Un chirurg berlinez, tot cu titlu de experimentare, puse în apli- 
care năstruşnica idee de a, descărca un foe de revolver în genunchiul unui 
rănit, spre a consolida fragmentele unei. fracturi ale rotulei. Deşi starea, 
pacientului se îmbunătăţise, chirurgul a fost dat în judecată şi pedepsit. 

Responsabilitate ncîndoelnică și întrun caz și în celălalt, pentrucă 
nu-i este permis practicianului să .dispună, de viaţa clientului său, oricare 
ar fi interesul. ştiinţific al experimentării. Pentru atari cazuri reclam 
aplicarea; legii în toată rigoarea ei; mă ridic cu toată, tăria, împotriva ar- 
gumentului invocat de un chirurg român: „Cum am mai putea, să decidem 

3008, — Dr. 4f. Minocici. Tratat de Medicină Legală. . pi “
m
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pe pacienţi a, se lăsa a fi operaţi, dacă nu i-am asigura de vindecare?“ Na 
e admisibil ca, în dorința, lui de a face investigaţiuni ştiinţifice, practi- 
cianul să intervină, deși are convingerea că experienţa întreprinsă nu 
numai că nu poate salva, dar încă poate compromite viaţa bolnavului, 
Doctorii din Iyon, în scopul de a demonstra comunicabilitatea sifi- 
lisului în: perioada secundară, inoculaseră virusul unui copil scrofulos, 
în vârstă de 10 ani. 

Dacă, în pasiunea lui științifică, ţine cu tot dinadinsul să experi- 
menteze o medicaţiune sau o metodă dela care aşteaptă efecte salutare, s'o 
facă pe propria, sa persoană, așa cum au procedat, deoplidă, Desgenettes, 
Trousseau sau doctorul Germault. . o 

Acesta din urmă, în scopul de a, dovedi, contrariu afirmațiunii lui 
Ioch, transmisibilitatea, tuberculozei dela animale la, om, şi-a înoculat, 
sub pielea braţului, un ganglion dela o vacă tubereuloasă. Sau pilda pe 
care au dat-o Biorgiony şi Lindemann — cari şi-au inoculat sifilisul, sau 
Pettenkofer şi Emmerich — cari au înghiţit bulion de cultură cu baccili 
cholerici, după, ce mai întâiu au neutralizat acidul clorhidric din stomae. 

„Inainte de a proceda, la, o operaţie, nu mă călăuzese decât de un 
criteriu — moral: datoria mea e de a trata, pacientul la, fel cum aș vrea 
să mă trateze eventual pe mine un alt medie“, (Profesor Dr. Rotter, 
medic-primar al spitalului Sf. Hedwig din Berlin). 

Deasemenea nu-i este permis medicului să facă intervenții aşa zise 
demonstrative sau pur și simplu exhibitive, cum a fost cazul cu Profesorul 

- Dr. Henkel, directorul clinicei ginecologice. dela, Jena: „Nu pot concepe 
și de aceia, condamn pe chirurgul, care întreprinde o operaţie numai 
pentru motivul că un profan, fie el chiar un Prinţ (scuza, invocată de 
Henkel — N. A.), ţinea s'o vadă“. (Consilierul Sanitar aulie Doctorul - 
Baehler, președintele Tribunalului Disciplinar Medical din Berlin). 

„Operaţiunea e cea mai de seamă intervenţie creatoare a medicului. Ea 
angajează şi cea, mai grea răspundere, pentrucă orice operaţiune în sine 
e periculoasă și orice operaţie, ca, orice operă omenească, poate să dea 
greş. Orice bun operator e obicinuit să aibă spectatori la, intervenţia sa. 
Clinicianul universitar operează de față cu medici, studenţi şi infirmiere 
pentrucă, dacă e adevărat că ţinta, de căpetenie a operaţiunii e de a, salva 
o viață de om, nu e mai puţin adevărat că ea trebue să servească şi la 
instruirea, tinerilor medici şi a viitorilor medici. Totuşi, operaţiunea nu 
trebue nici odată întreprinsă în scop personal, spre a-ţi etala ştiinţa sau 
artificiile technice“. (Prof. Dr. Strassmann). 

30. Operația unui copil fără autorizaţia părinţilor. — a) Tribunalul 
din Li6ge a condamnat pe un medie (achitat în apel) declarat responsabil 
de a: fi amputat pe un copil, fără a fi avut autorizaţia formală a 
părinților. a 

b) Curtea Supremă din Leipzig a condamnat la daune interese pe 
un chirurg german, pentru a fi operat pe o fată de 17 ani, cu voia ei, 
dar fără consimțământul expres al tutorelui minorei. Căci — sună ho- 
tărârea, Curţii — „orice operaţie, dacă nu e făcută cu consimţământul 
expres, constitue o rănire corporală“. . 

* 
* x 

 Soluţiunea aceasta, dată de tribunalele în chestiunea consimţămân- 
“tului bolnavului la intervenţiunea chirurgicală, nu mi se pare întemeiată 
nici în drept nici în fapt, - 

In drept: ca să existe temeiu de urmărire în daune-interese, în spi-
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ritul art. 998 şi 999 din Codul civil, trebue să se stabilească în sarcina 
omului ârtei cele două elemente ale quasi-delictului: 1. prejudiciul pri- 
cinuit; 2. greșeala căreia, s'ar datora, acest prejudiciu. lar dacă nu se 
poate articula greşeala, nu se mai poate vorbi nici de prejudiciu. Or, e 
posibil să se susțină că insuccesul unei operaţiuni, în caz de absenţă a 
consimţământului prealabil al pacientului, sar datora, acestei lipse cu ca- 
racter formal? Ar fi absurd. După cum tot absurd ar fi să se absolve un 
practician de imperiţia de care a. dat dovadă cu ocaziunea, unei interven- 
țiuni chirurgicale, numai pentru considerațiunea, că e înarmat cu consim- 
ţământul operatului. " i 

- Socot că n'aş putea mai bine argumenta, absurditatea, în fapt a acestei 
formalităţi a consimțământului prealabil, decât reproducând judicioasele 
reflecţii de mai jos, făcute de I.Son Prieur, în comentariile publicate în 
„la Tribune Medicale“ (13 Mai 1896): " a 

„Cum! bolnavul ar putea invoca un drept special violat de medic? 
— adică să se admită că între bolnav şi medie se ridică zidul dreptului 
la, libertatea individuală? e 

„Dar atunci, n'ar mai fi vorba de un quasi-delict atrăgând repara- 
țiunea, civilă, ci ne-am afla, în faţa, unei adevărate crime, pedepsită de 
Codul Penal. Or, Codul Penal nu pedepseşte, ca, atingere aduse libertăţii 
individuale, decât arestarea, detenţiunea sau sechestrarea. Afară doar, 

„dacă, în lipsa oricărui prejudiciu material, nui sar invoca existența, unui 
prejudiciu moral suferit de bolnav, care are dreptul la o reparaţie pentru 
orice atingere adusă calităţii sale de om liber!..: a 

„E şi nimerit momentul de a se vorbi de dreptul la, libertatea, îndi- 
viduală, atunci când medicul și moartea stau faţă în faţă, disputându-şi 
muribundul! Că doar trebue să admitem că medicul ţine să opereze, pen- 
irucă operaţia se impune! _ 

„Mă întreb, dacă libertatea, individuală merge până acolo ca să-ţi 
dea dreptul de a-ţi lua viaţa, fără ca semenul tău, de faţă, să aibă 
dreptul de a interveni? 

„Oare nu avem fiecare dreptul, aş putea chiar zice datoria de a 
împiedeca pe altul de a-și pune capăt vieţii? . 

„Dacă legea, pozitivă nu ne pedepseşte, urmează de aci că nu sun- 
tem condamnați de lume și de propria noastră conștiință, de a.fi fost 
martori la o sinucidere şi, de a fi devenit, prin impasibilitatea noastră, 
complici la, acest act? 

„Dar medicul, care ştie că o operaţie poate salva, viaţa bolnavului 
“său şi care totuș ascultă de voinţa lui şi nu-l operează, — medicul: 
acesta, nu numai asistă, la o sinucidere, ci contribue la săvârşirea ei. 

„Moi mult: nu numai contribue, ci e] e autorul principal al actului.. 
„In ipoteza aceasta, cauza, morţii e abținerea. Or, nu „bolnavul e 

acela, care. se abţine, pentrucă nu el are în mână posibilitatea, de scă- 
pare. Singurul vinovat cu adevărat e medicul, care. ştie ce trebue făcut 
peniru salvarea bolnavului — şi totuş îl lasă să moară. - e 

„Aşa, că în stricta "interpretare a, legii, medicul ar trebui să fie 
asimilat cu acela, care, la cererea unui individ care vrea să se sinucidă, 
consimte să-l lovească. e ia 

„lar medicul acesta, după jurisprudenţa; în materie de sinucidere, 
ar fi pasibil de pedeapsa, care sancţionează omuciderea: | 
„Şi pe acela, care se dă înapoi din faţa, unei astfel de crime, am 

vrea, să-l lovim cu pedeapsa daunelor-interese — concepţiune ridiculă, 
atunci când e 'vorba de chestiuni atât de înalte! Stai - 

-
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„Consimţământul! Dar -el nu constitue nici o garanţie de reușită 
pentru medicul care întreprinde o operaţie! | ă - 

„Cum! Unui-om care a, făcut studii ştiinţifice complecte, a dobândiţ 
titlul de doctor, i s'ar impune ca, în clipa supremă, să ceară avizul unui 
bolnav ignorant şi pe care cele mai adesea ori boala îl face incapabil de 
orice idee sănătoasă? | 

„Cum! In momentul de a porni acţiunea, decisivă, generalul încă- 
runțit în răsboaie ar avea obligaţia să ceară avizul unui tânăr recruf;. 
inexperimentat şi tremurând în faţa, luptei? 

„Ar fi o răsturnare a bunului simţ. 
„De altfel, bolnavul e adesea în imposibilitate de a-și: da consim- 

ământul: a pierdut cunoștința. Va, trebui să aştepte până; și-o fi re- 
căpătat-o? | | 

„Bolnavul e muribund, sau un copil care -n'are familie care să poată, 
da pentru el autorizaţia pentru intervențiunea chirurgicală. Să nu spuneţi 
că în atari cazuri e vorba, de urgenţă manifestă și trebue făcut excepție 
pentru cazurile urgente. Singur medicul e competent să hotărască dacă 
e urgenţă, iar tribunalele n'au dreptul s'o aprecieze, 
Uneori bolnavul, deși conştient, cedează unei influenţe nefaste — 

unei rude care are interes ca cl să moară, și care, spre a-i scurta viața, îl 
sfătueşte să, se sustragă dela o operaţie menită să-l salveze, 

„Și se va cere medicului ca, neoperând, să se facă el, omul artei, 
complicele involuntar al acestei ticăloșii?“, " 

31. Maltratarea pacienţilor. — 'Tribunalul german din Cassel (1891) 
condamnă la trei luni închisoare pe Dr. Wiederhold, directorul unei case 
de sănătate, care „sub pretext că bătaia e un mijloc excelent de tratare 
a hysteriei““ maltratase în câteva, rânduri pe una din pensionarele sale. 

32. Despre responsabilitatea, decurgând pentru medie din atestațiu- 
nile sale, am vorbit la capitolul special al certificatelor şi al mărturiei 
în justiţie, 

IL. In civil. 

Spuneam că, în afară de urmărirea în penal, medicul mai poate 
fi tras la răspundere în civil, în baza a două articole din Codul Civil 
(delicte şi quasi-deliete): 

Art. 998. — Orice faptă a omului, care cauzează alţui prejudiţiu, 
obligă pe acela. din a: cărui greșeală s'a ocazionat, a-l repara. 

Art. 999. — Omul este responsabil nu numai de prejudiţiul ce a. cau- 
zat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat; prin neglijenţa sau prin im- 
prudenţa, sa. | | 

După împrejurare, când e angajată răspunderea a doi sau mai 
mulţi medici, a medicului și a moaşei, a medicului şi a farmaeis- 
tului, se face şi aplicarea următoarei dispoziţiuni din Codul Civil: 

„Art. 1003. — Când delictul sau quasi-delietul este imputabil mai 
multor persoane, aceste persoane sunt ținute solidar pentru despăgubire. 

Guerrier şi “Rotureau sunt de părere, că „moștenitorii bolna- 
vului decedat pot legal intenta o acţiune contra medicului acuzat de 
a fi autorul decesului, sau continua acţiunea întreruptă prin 

=
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moartea lui de cujus. Moştenitorii, legatari universali sau repre- 
zentaţi ai medicului, dacă acesta moare înainte de termenul de pres- 
cripție, sunt ţinuţi faţă de partea lezată, cu acelaş titlu cum ar fi 

însuş medicul“. 
Aceiași autori admit î însă că şi „medicii, pe nedrept atacați, pot 

forma o cerere reconvenţională. şi să obțină, dacă au câştige de 
cauză, daune-interese dela acei cari, făcându-le imputări neînteme- 

iate, au adus atingere consideraţiei lor“, îi 

Prescripția pentru delictele civile e de 30 ani. 
+ 

x * 

Inainte de a trece la încadrarea xesponsabilităţii medicale în 
articolele 998 și 999 C. Q,, ţin să-mi expun părerea că, după natura 
lucrului, ele n'ar fi aplicabile în speţă. Pentrucă, după cum am a- 
rătat şi în monografia („Responsabilitatea, medicală“, 1899) faptele 

medicale nu sunt acte neprevăzute; între medic și bolnav există 
virtual un contract care automatic ia naştere din momentul în care, 
chemat, practicianul acceptă obligaţiunea, de a-şi pune serviciile la, 
dispoziţia bolnavului, în spiritul art. 1075 C. C. „obligaţiunea de 
a face sau de a nu face“, adică îndatorirea morală contractată, de 

medic de a face numai ceeace e spre binele clientului său și de a 
"evita, tot ceeace i-ar putea, pricinui un prejudiciu. După cum, în spi- 
ritul aceluiași articol, bolnavul contractează, faţă de medie, obii- 
gaţiunea de a-i plăti aceste servicii. Şi, odată admisă existenţa a- 

cestui contract sui-generis, contract comutativ, adică, fiecare din 
părţi se angajează a da sau a face un lucru care e considerat ca 

echivalent cu ceeace i se dă sau i se face în schimb, medicul nu poate 
răspunde, în spiritul art. 1085 C. C. decât de „daunele-interese cari 
au fost prevăzute sau au putut fi prevăzute la facerea contractului, 
când neîndeplinirea obligaţiunii nu provine din dolul său“, deci de 
neîndeplinirea obligaţiunii contractate. Iar, în spiritul art. 1083 
C. C,, el nu e pasibil de daune-interese, când „dintro forţă majoră 
sau din un caz fortuit, a fost poprit de a da sau a face aceea la 

" care se obligase, sau a făcut ceeace i era poprit“. 
Unii interpretează natura, raportului juridice dintre medie şi 

client ca, aceea a, unei locaţiuni de servicii din partea omului artei, 
iar alţii drept un mandat primit de medie din partea pacientului. 

De mandat, însă, nu poate fi vorba, pentrucă astfel cum îl defi- 
neşte legea (art. 1532 C. C.) el „e un contract în puterea căruia o 
persoană se obligă, fără plată (sau cu plată, în caz, de stipulaţiune 
expresă — art. 1534 C. C.) de a face ceva pe seama unei alte per- 
soane dela, care a, primit însărcinarea“. Or, medicul n'are și nu pri- 
meşte nici o putere reprezentativă; faptele, sale le săvârşeşte în 
numele său, pe răspunderea sa, iar nici decum în numele acelora 

cari profită de ele.: 
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Teoria contractului e susţinută şi de Dimitrie Alexandresco 
care, în tratatul său „Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului 
civil român“ (Domul YV, pag. 444) proclamă că „dacă medicul n'a 
intervenit în mod spontaneu, ci a, fost chemat la patul bolnavului, 

„ atunci responsabilitatea sa nu mai e cârmuită de art. 998 şi 999, ei 
de art. 1080, pentrucă în asemenea caz ezistă o convenție“. Con-: 
cepţiunea, aceasta e consacrată de art, 348 din codul elveţian al obli- 
gaţiunilor, a, cărui aplicare o găsim, între altele, într'o sentinţă 
din 1892 a Tribunalului Federal, care spune că „medicul este prin 
contract obligat a da toate îngrijirile sale bolnavului, răspunzând 
de culpa sa“, 

- Aceasta e şi interpretarea, dată de Curtea de Casaţie franceză 
(11 Ianuarie 1922) care declară, că „art. 1382 din Codul Civil (art. 
998 C. C. R.) nu este aplicabil în cazul unei greşeli comise în exe- 
cutarea contractului“, Adică, precum observă şi Adrien Peytel 
(„Paris Mâdical“ din 12 Martie 1997: „Responsabilite mâdicale et 
dommages-interâts“) „contractul intervenit între medic şi bolnav 
exclude, în caz de inexecuţiune sau de rea: execuţiune, aplicarea teo- 
riei greşelii quasi-delictuale“ (art. 998 şi 999 0. C.R.). Contractului 
sui-generis dintre medic şi client i se aplică, precum am arătat, re- 
gimul obligaţiunilor decurgând din art. 1075 C. C. (art. 1142 C. C. 
Fr.) combinat cu art. 1082_—1086 C. C. (art. 1147—1151 O. C. Fr.) 
şi art. 1091 C. C. (art. 1934 0.0. Fr.) — acesta din urmă privitor 
la prescrierea, acţiunii, | 

În adevăr, dacă medicul a contractat o obligaţiune implicând 
un eventual drept la despăgubire în folosul clientului (art. 1075 şi 
1084 C. 0.), această răspundere civilă nu mai e operantă, nu numai 
când practicianul poate invoca, o cauză streină, de voinţa sa (arti- 
colul 1082 C. C.) ori forţa majoră sau cazul fortuit (art. 1083 C. C.), 
dar şi atunci când nu i se poate imputa medicului dolul în neînde- 
plinirea angajamentului său. Şi în acest din urmă caz, chiar făcân- 
du-se dovada dolului, el nu e răspunzător „de cât de daunele inte- 
rese cari au fost prevăzute sau cari au putut fi prevăzute la facerea . 
contractului“ (art. 1085 C. O. — art. 1150 C. C. Fr.). Jar art. 1086 
C. C. (art. 1151 C. C. Tr.) edictează că, pentru fixarea quantumului 
daunelor-interese, în caz de stabilire a existenţei dolului în sareina 
medicului, aceste „daune-interese nu trebue să cuprindă decât ceeace 
este o consecință directă şi necesară a neexecutării obligaţiunii“. 
Prin urmare, prin aplicarea, teoriei contractului, responsabilitatea. 
civilă a medicului nu poate fi cârmuită, în nici un caz, de dispo-, 
ziţiunile privitoare la quasi-deliete (art. 998—999 C. C.), ei de dis- 
poziţiunile aci analizate şi cari își găsese Justificarea şi în doctrină, 
şi în Jurisprudenţă. - | 

- Am văzut că art. 1085 C. C. îngrădește dreptul clientului sau al
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familiei acestuia de a reclama, daune-interese, prin condiţiunea ex- 
presă de a produce în justiţie dovada dolului (rea voinţă sau inten- 
ţiunea vinovată) imputabil medicului, deoarece nu ajunge prezum- 
ţia: „Dolul nu se presupune“ (art. 960 C. C.). Medicul nu va răs- 
punde deci şi de daunele neprevăzute, decât numai atunci când ju- 

decata, va. avea, temeiu să-i reproşeze o.manoperă dolosivă, adică să 
aibă motiv de a considera greşala contractuală agravată printruna 
delictuoasă. Greşeala delictuoasă trebue să fie manifestă, carac- 

terizată: 

In orice caz, fie că partea înşelată cere anularea, contractului, fie că 
-ea cere numai daune, ea, va, trebui să dovedească manoperele viclene în- 
tr'un mod clar, ez perspicuis îndiciis, L. 6, Cod. 2, 21 De dolo malo, căci 
dolul nu se presupune (art. 960, al. 2 C. C.), ci buna-credință este din 
contră întotdeauna, presupusă, sarcina, probei căzând asupra celui care 
aleagă reaua-credință (art. 1899, al 2 C. C.) Nemo pr aesumitur malus. 
(Dimitrie Alexandreseo, Tomul V, pag. 80). - 

In lumina acestor consideraţiuni de interpretare strict juridică, 
sunt surprins de o decizie din 14 Decembrie 1926 a Curţii de Ca- 
saţie din Franţa, care îşi reformează propria ei jurisprudenţă mai 
sus pomenită (neaplicabilitatea articolului 1382 C. 0. — art, 99 
C. C. R., în cazul unei greşeli comise în execuţiunea contractului) şi 
legitimează refuzul Curţii de Apel din Paris de a face aplicaţiunea 
art. 1150 C. C. (1085 C. C. R.) în cazul unui medie căruia nu i se 
putea imputa dolul (element esenţial al noţiunii delietului, așa cum 
cere acest articol) ca să fie făcut răspunzător chiar de daune ne- 
prevăzute: 

Doctorul Berillon a fost condamnat, în apel, la daune-interese faţă 
de familia unei femei pe care o primise în sanatoriul său, spre a o în- 
griji de o neurastenie. Acţiunea, s'a bizuit; pe următoarea, consideraţie de 
fapt: D-ra L., fără a fi observ ată, a plecat dela sanatoriu și, spre a. scăpa 
de obsesiunea care o chinuia, s'a refugiat într'o carieră de piatră pără- 
sită. Ea a fost regăsită abia, după trecere de zece zile, mai moartă de frig 
şi de foame şi cu picioarele degerate, aşa c'a fost nevoie de amputarea 
unuia din ele, iar celalt a rămas definitiv deformat. Instanţa de fond a 
degajat elementul greșelii delictuoase din „lipsa de supraveghere“. In 
recursul său, Dr. Bârillon a, invocat şi-l o considerațiune de fapt: D-ra 
L. nu era, internată ca alienată şi deci, legalmente, nu putea, s'o împiedece 
de a ieși din sanatoriu, de oarece sar fi făcut vinovat de o sechestrare 
arbitrară de persoană. A mai invocati şi consideraţiunea, de drept că, ne- 
putându-se dovedi în sarcina, lui clemenţul greșelii delictuoase, nu era 
răspunzător de daune cari n'au putut fi prevăzute în momentul când a a 
contractat îngrijirea, viitoarei pensionare a, sanatoriului său. 

Casaţia, franceză, fără să ţină seama de circumstanţele de fapt, 
de doctrină şi de propria-i jurisprudenţă, a găsit, pentru consfin- 
ţirea condamnării, că ajunge constatarea, că „neglijenţa, directorului 
stabilimentului e cauza. directă a mutilărilor suferite de pensionară“ 
pentruca „inexecutarea obligaţiunii contractuale de supraveghere
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să constitue o adevărată greşeală, delietuoasă de natură a înlătura 
orice posibilitate de aplicare în cauză a dispoziţiunilor articolului 
1150 din Codul Civil“. Şi în consecință a aplicat art. 1382—1383 
C. C. (art. 998 şi 999 C. C. R.), astfel cum greşit se aplică şi la noi. 

+ + 

Sub imperiul: legislaţiei civile de astăzi, responsabilitatea în 
civil a medicului e, după cum am spus, determinată de dispoziţiu- 
nile articolelor 998 şi 999 (eventual 1003). Aceasta e doctrina şi 
jurisprudenţa constantă. Ca să existe însă responsabilitate trebue, 
după cum observă Lacassagne, ca mai întâiu să se constate o daună 
materială neîndoioasă şi apoi că această daună e tot neîndoios da- torită unei greşeli grave. 

In comentariile sale, Dimitrie Alexandresco obseivă şi el că această, chestiune a responsabilităţii medicului de neglijenţa, de ne- destoinicia sau de erorile ce el poate comite în exerciţiul profe- 
șiunii sale, dă loc la dificultăţi. Dreptul roman admitea, respon- 
sabilitatea practicianului înti”un mod general: „Imperitia qitoque 
culpae adnumeratur, veluti si medicus ideo servum tutun occiderit, 
quod eum male secuerit, aut perperam ei medicamentum dederit“. 
Codul Calimachi consacră şi el această responsabilitate. 

„In dreptul actual, continuă Alexandresco, deşi chestiunea este controversată, se decide însă în genere, că medicii pot: fi chemaţi la răspundere pe cale civilă, de câte ori faptul imputat s'a întâmplat 
din cauza unei neglijențe culpabile, a unei greşeli grave ce ei ar fi comis în tratamentul lor, greşeală care ar denota uitarea datoriei lor profesionale şi a regulilor celor mai elementare de bun simţ şi de 
prudenţă. În această materie, ca în toate chestiunile de fapt, tribu- 
nalele au o mare latitudine de apreciere. Limita acestei responsabi- 
lităţi neputând fi stabilită a priori în mod general, judecătorii vor determina-o în fiecare specie, după împrejurări, cari variază în 
fiecare cauză. — Tribunalele vor examina deci, dacă faptul imputat medicului constitue o culpă, o neglijență sau o imprudenţă, culpa- bilă, precum şi dacă el sa depărtat dela regulile profesiunii sale, fără a intra însă în examinarea teoriilor şi a metodelor medicale, căci chestiunile techmice şi pur ştiinţifice nu sunt de competenţa lor. Tribunalele se vor mărgini numai a cerceta şi a, decide, dacă se poate imputa omului de artă imprudenţă, neglijenţă, lipsă de îngri- 
Jire sau neiscusinţă manifestă, întrun cuvânt o culpă care să atragă responsabilitatea sa. Greşeala făcută în diagnosticul unei boli sau 
refuzul de a procede la o operaţie periculoasă nu sunt fapte de a „ atrage responsabilitatea medicului“, . 

Aceasta e şi jurisprudenţa Curţii de Casaţie franceze - care'și motivează astfel una. din deciziile sale: „Considerând că, dacă principiul de responsabilitate stabilit prin art. 1382 și 1383 din
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"Codul Civil (art. 998 şi 999 C. 0. R.—N. A.) este aplicabil greșelilor 

dăunătoare comise de către medici în practica, artei lor, aceasta se 
întâmplă numai atunei când aprecierea acestor greșeli nu cere ju- 

decătorului cercetarea teoriilor sau metoadelor medicale, ci are la 

baza ei regulile generale de bun simţ şi de prudenţă cari cârmuese 

exerciţiul oricărei profesiuni“ . 

La fel se rosteşte şi Casaţia noastră când spune că, pentru pro- - 

fesionist, există „răspundere nu numai de prejudiciul cauzat prin 

culpa sa, dar și de acela cauzat prin neglijenţă sau imprudenţă“ (Ca-. 

saţia S. I, 1987). 
Şi, în aplicarea, acestei jurisprudenţe, judecătoria de Ocol IV 

Bucureşti îşi motivează astfel o carte de judecată (1913): „Medicii 

pot fi chemaţi la, răspundere pe cale civilă de câte ori faptul imputat 

s'a întâmplat din cauza unei neglijenţe culpabile, a unei greşeli 

grave ce ci ar fi comis în tratamentul lor, greşeală ce ar denota 

uitarea, datoriei lor profesionale şi a regulilor celor mai elementare 

de bun simț şi prudenţă. Aceasta pe temeiul art. 998 şi 999 din 

Codul Civil“. 
Iar 'Trib. Senei (Martie 1911) statucază că responsabilitate e ci- 

vilă a medicului nu poate fi invocată pentru actele relativ la exer- 
cițiul legal şi normal al profesiunii. Greşelile profesionale nu pot 
fi reţinute ca element de acuzaţie, decât atunci când sunt datorite 
unei erori grave de diagnostie, de tratament şi de operaţie, eroare 

“pe care starea, actuală a ştiinţei n'o poate admite, sau dacă ar de- 

nota o negligenţă ori ignoranță de neconceput la un om posedând 

titlul de doetor, cu cunoştinţele, conştiinţa şi bunul simţ cerute de. 

exerciţiul unei astfel de profesiuni“. 
Jurisprudenţa belgiană nu admite nici ca aplicarea oârbă « a 

articolelor din Cod cu privire la responsabilitate, căci — zice o de- 
cizie a Curţii de Apel din Li6ge — responsabilitatea civilă, în urma 

unor întâmplări nenorocite, c cari au trădat sforțările medicului, nu 
se poate admite, de oarece „i s'ar perielita iniţiativa în circumstanţe 

mai grele, când se cere dela el tot devotamentul sau ajutorul cel: 
mai grabnic. Medicul nu poate, prin urmare, să fie supus unei 

responsabilităţi civile, decât atunci. când se va proba că el a fost 
neglijent sau ignorant, sau nu va fi respectat regulile elementare 

ale medicinei“. 
+ 

* x: 

In afară de cazurile citate în partea, consacrată răspunderii în 
penal, vom examină şi câteva, din eventualităţile în cari responsabi- 

litatea medicului e urmărită în civil: 

1. Refuzul de a-şi presta serviciile, — In jurisprudenţa străină se 
observă tendinţa de a se da îndatoririi medicului de a'şi presta serviciile 
caracterul unei obligaţiuni contractuale, susceptibilă de reparaţiuni în
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civil, atunci când practicianul, după ce an promis să vină, refuză sau ne- glijează de a îngriji pe bolnav. In cazul, acesta, parteă, care reclamă în. civil trebuie să facă dovada: 1) Că fără un motiv binecuvântat medicul şi-a, călcat angajamentul luat; 2) Că îngrijirile ce eventual ar fi dat ar fi fost capabile să scape pe bolnav; 3) Că familia sau cei din jurul bol-- navului, tocmai din cauza acestui angajament, n'au mai putut apela, la. asistenţa, altui practician. . Dimitrie Alexandresco, dimpotrivă, declară că „refuzul unui medic: de a veni la bolnavul care-l chiamă, nu cade sub aplicaţiunea legii po- nale şi nu poate servi de bază nici unei acţiuni civile, deşi asemenea, re- fuz constitue, cel puţin în lipsă de motive legitime şi de o imposibilitate: absolută, o călcare a datoriei profesionale. Medicul ar putea, fi. declarat responsabil cel mult, când ar refuza, să. se transporte la patul bolnavului, atunci când el promisese concursul său“. 
a) O speţă interesantă a făcut, în 1910, obiectul unei hotărâri jude- cătoreşti în Franţa: | 
O femee, care fusese căutată de un doctor în timpul sarcinei, l-a dat pe acesta, în judecată, cerându-i daune-interese, pentru a o fi părăsit înainte de facere şi „ai fi primejduit viața“. Tribunalul Senei însă a pronunţat achitarea mamoșului, pentru că acesta a făcut dovada, c'a, pre- venit pe clienta sa, că nu poate să-şi continue vizitele, pentru motivul că nu înţelege să-şi asume răspunderea, facerii, atunci când i se impune o moașă, în care n'are încredere. Mai mult, medicul nu şi-a întrerupt bruse îngrijirile, ci a declarat că se ţine la, dispoziţia clientei sale, până ce aceasta își va, aleg un alti mamoș. Tribunalul constată, că „doctorul nu 

si-a abandonat clientul întrun moment critic, când retragerea lui ar fi de natură să compromită viața sau sănătatea bolnavului“ — caz în care responsabilitatea, lui civilă ar fi angajată, 

b) Nu se face vinovat de refuz de serviciu medicul care se află în 
împosibilitatea materială de a răspunde îndată la apelul bolnavului: 

Nu poate fi condamnat la daune-interese medicul care, chemat la victima, unui accident, n'a sosit pe locul accidentului decâţ după trecerea, de câteva, ore dela moartea, victimei, atunci când, pe deoparte, medicul avea de făcut o cale lungă şi anevoioasă, iar pe de alta nu e stabilit că Însese înştiințat că rana punea în primejdie viaţa rănitului, şi atunci, în sfârșit, când nu e demonstrat că o intervenţie mai prabnică a medi- 
cului ar fi putut salva, pe bolnav, (C. A. din Pau, 1900). 

c) Dimpotrivă e răspunzător medicul sanitar care, pe un simplu m0- 
tiv de convenienţă personală, refuză să-şi presteze serviciile. 

In 1905 am fost consultat asupra următorului caz: - In lipsa soţului său, el însuși medic, soţia acestuia, apelează, la ser- viciile medicului sanitar, unicul doctor care se mai găsea în localitate. Acesta însă, sub cuvânt că e certat cu confratele său, refuză să se ducă 
— şi nu se duce, 

In consultaţia mea, după ce am stabili principiul că, în afară de ca- zurile de reală urgenţă, medicul nu e obligat să răspundă, la chemarea. pacientului, am conchis astfel pentru speța de care eram sesizat: 
„Lucrurile, însă, se schimbă, când un medie e chemat în calitate de medic funcţionar, pentru a da îngrijiri populaţiunii în interesul căreia este“ plătit. Odată ce a primit funcțiunea, el este obligat să se achite de îndatoririle sale faţă de obşte, aşa, că, nerespectându-şi angajamentul con=
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tractaţ, e răspunzător şi faţă de bolnav și faţă de administraţia care l-a 
numit și prin urmare pasibil de pedeapsa penală și de despăgubiri civile“. 

d) Refuzul de a-şi presta serviciile din partea unui medic. funcţionar 
e pasibil de daune înterese: 

„Având în vedere că, în teorie şi abstracţie făcând de datoria ce i-o 
dictează umanitatea, e liber de a-şi alege şi restrânge clientela, medicul 
pierde însă, această facultate faţă de populaţia nevoiaşă, atunci când, în 
virtutea unui contract oneros intervenit între el şi o comună, primește să 
fie medicul săracilor din localitate“. (Trib. Saint-Vaast, Franţa, 1890). 

2, Insuficienţa, vizitelor, — Tribunalul din Bruxelles respinge acţiu- 
“nea de daune-interese intentată unui oculist, pe care partea, civilă îl făcea 

răspunzător de pierderea unui ochiu, sub cuvânt că medicul nu i-a făcut 
un număr suficient de vizite. „Din consideraţiunea, că un alt medic ar 
fi făcut mai multe vizite, nu se poate deduce o vină de imprudenţă sau 
neglijenţă în sarcina, pârâtului. In exerciţiul profesiunii sale, practicianul 
are toată libertatea de a hotărâ felui de tratament al clienţilor săi, fără 
a avea a se teme, în lipsa unor greşeli grave, de critica, sau judecata, altor 
-persoane ale artei“, i 

3. Omisiunea de a preveni pe terţiul de pericolul contagiunii. — 
„Dauna poate fi cauzată (în sensul art. 998 şi 999 C. C. R.—N. A.) 
printr'o simplă reticență. Astfel, medicul care fiind chemat a vizita un 
copil bolnav, constată că acest; copil este atins de un virus contagios, pre- 
cum este sifilisul, poate fi declarat responsabil către doică, dacă el n'a 
prevenit-o la timp şi dacă boala nu era comunicată încă în momentul 
constatării“, (C. de Apel din Dijon). 

4. Reducerea unei fracturi sau a unei luxaţii. — a) Curtea de Apel 
din Metz (1867) reformează sentinţa. de condamnare rostită de tribu- 
nalul din acelaş oraş (12.000 franci daune-interese), în contra medi- 
cului căruia partea, civilă îi imputa de a fi provocat gangrena (cu am- 
putarea, consecutivă) piciorului, printr'o defectuoasă, reducere a unei 
fracturi a femurului. „Justiţia — declară Curtea — nu are să ţină 
seama de consideraţiunea, că alt medic mai experimentat ar fi procedat 
mai bine, câtă vreme nu i se poate reproşa, operatorului o greşeală gravă“. 

b) "ot așa se rostește Trib. Ypres (Belgia) în cazul unui medie 
urmărit în civil pentru consecinţele reducerii unei luxaţiuni, pentrucă 
„faptul omului artei de a alege, în materie de operaţie şi tratament, 
sistemul care i se pare mai potrivit, chiar în ipoteză că acest sistem n'ar 
fi în genere adoptat de către chirurgii operatori, nu constitue un caz 
de responsabilitate“. 

5. Operaţie practicată fără consimţământ. — a) Faptul de a prac- 
tică o operaţie în contra voinţei bolnavului sau a; acelora, cari exercită 
o autoritate asupra lui, poate să dea loc cel mult la o răspundere civilă, 
iar nici într'un caz la răspunderea, penală prevăzută de art. 319 şi 320 
C. P. (248 şi 249 C. P. R.—N. A.). (Curtea, de Apel din Alger). | 

b) „Deşi nici o lege nu există în această privinţă, e de principiu că, 
afară de cazurile urgente, medicul nu poate practica o operaţie chirur- 
gicală fără consimțământul bolnavului sau al persoanelor sub a căror 
autoritate se găseşte. Dovada consimțământului bolnavului este în sar- 
cina omului artei, conform principiului: Reus în ezcipiendo fit actor. 
(Tribunalul şi C. de Apel din Liege). 

c) 'Trib. Liege (Belgia) condamnă la daune-interese pe Dr. Des-
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hamps pentru a fi amputat, la spital, un copil, fără autorizaţia expresă a părinţilor acestuia, 
d) Dacă, e vorba de operati o femee, chirurgul trebue să se înarmeze în prealabil 'cu consimțământul seris al soţului, chiar atunci când nu mai trăesc sub acelaş acoperiș. Numai dacă bărbatul refuză din răutate să dea, acest consimţământ, «e pentru medie, în caz de extremă urgenţă, 0 datorie de conştiinţă de a asuma răspunderea intervenţiei și fără în- - deplinirea acestei formalităţi. o | e) Atunci când se găseşte în faţa unui alienat — fonciarmente în- - capabil de a-și da seama, de riscul unei operaţii, — chirurgul, dacă nu e caz de urgenţă, va cere consimţământul consiliului judiciar sau al familiei. In caz de urgență și în imposibilitate materială de a, satisface formalitatea, consimțământului prealabil, chirurgul va opera, pentru că întâia şi marea lui datorie e de a salva o viață omenească. 

6. Urmările unei boli netratate de medic. — „Nu există neglijenţă în înţelesul art. 999, care să atragă obligaţiunea unei persoane căreia, se impută neglijență, când ea nu era, ţinută să facă lucrarea care se pretinde că a neînerijit-o“. (Cas., S. II, 1882). 
7. Aceidente datorite radiografiei. — aj „Nu s'ar putea admite cererea unui bolnav, de a i se acorda daune de către un medic pentru accidentele unei radiografii, dacă metoda aplicată, de practician a fost găsită raţională și întrebuințată îndeobște în atari cazuri. Cu atât mai mult nu e responsabil medicul, când nu a neglijat nici una, din prescrip- fiunile impuse de ştiinţă şi de regulile aplicării acestui tratament; când. cicatrizarea rănii provenite din aplicarea, radiografică a fost ra- pidă, fără nici o complicaţiune care să fi fost de imputat, direct opera- torului, operaţiei sau tratamentului“: (Trib. Senei, 1911). 

0) In schimb acelaș tribunal a condamnat la 5.000 franci daune- interese pe un medie care, aplicând tratamentul radiografie, a cauzat pacientului o arsură a peretelui abdominal, a c) In 1914, Tribunalul Senci a fost sesizat de o acţiune în daune. . interese de 100.000 franci, introdusă de o doamnă, pentru arsurile pril- 
cinuite de tratamentul cu razele X al unci hypertrichose a gambelor. Părul a dispărut, dar în schimb au apărut roşeţe epidermice, însoțite de dureri insuportabile şi de ulceraţiuni foarte grave. Femeea a trebuit să se supună ulterior operaţiunii de grefă umană. Acţiunea a fost 'res- pinsă, pentru că medicul urmărit a putut convinge tribunalul, că nu. "sa abătut cu nimic dela regulile științifice prescrise în atari inter- venţiuni, - 

=
.
 

8. Accident datorit neprevederii. — E responsabil medicul care, chemat să practice o operaţie, uită să aducă toate. instrumentele indis- pensabile, pensele hemostatice deoplidă, şi din care cauză bolnavul moare de pe urma unci hemoragii. 

9. Urmările aplicării unui bandaj. — Tribunalul Louvain (Belgia) 
condamnă (în 1877) pe un medie la 5.000 franci daune-interese pentru defectuoasa, aplicare a unui Dundaj (reducerea unei fracturi), care a avut de urmare un calus vicios. 

10. Ordonanţa medicală. — a) E responsabil în civil medicul care, în ordonanța sa, prescrie o substanță în locul alteia, scriind deopildă, clor- hydrat de morfină în loc de elorhydrat de cocaină (trib. Lectoure, 1895).
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b) Deasemenea e răspunzător când scrie greşit doza: supozitorii de 
chinină de 0,10 gr. în loc de 0,02 gr. (Trib. Toulouse, 1902). - 

In 1892, un medic e urmărit înaintea Trib. Saint-Etienne, „pentru 
a fi provocat involuntar moartea, clientei sale, căreia îi preserisese, pen-- 
tru tratarea, unei nevralgii faciale, 15 miligrame de aconitină în 120 gr.. 
apă. Brouardel, Lepine şi Crolas, însărcinaţi cu expertiza, conchid că 
„e greu să se precizeze limita la care nitratul de aconitină poate să 
devină primejdios, mai ales când nu se poate prevede susceptibilitatea 
bolnavului“. 

c) Omiterea îndicării dozei unui tozic. (Erib. Caen, 1899). 
d) Omisiunea de a îndica. pe ordonanţă modul de administrare a 

“unui medicament. (Casaţia franceză, 1898). 
e) Din contra, medicul nu e răspunzător de moartea bolnavului 

căruia î-a prescris greşit un medicament, „atunci când nu se face ştiin- 
țificeşte dovada, că moartea e datorită absorbirii acestui medicament“. 
(C. A. din Rouen, 1845). 

11. Trasmisiunea directă a unei boli. — Un medic englez care, 
având o sgârietură la un deget, a contaminat pe o femee moşită de el, 
a fost condamna la, 7.500 lire daune-interese, a 

12. Transmiterea bolii prin lipsa sau insuficienţa de sterilizare a. 
instrumentelor e o cauză de responsabilitate în civil a medicului. 

13. Neizolarea bolnavilor atinși de o afecţiune contagioasă. — E 
civilmente responsabil medicul care neglijează să ordone izolarea unui 
copil bolnav de searlatină sau tuse măgărească şi, din cauza acestei ne- 
glijențe, se îmbolnăvesc copii sănătoşi. (Trib. Paris, 1904). 

14. Greşelile ajutoarelor medicului, — Practicianul e răspunzător: 
de daunele pricinuite prin nedestoinicia sau neglijenţa ajutoarelor sale- 
(asistent, intern, infirmier, soră de caritate) alese de el: | 

„Medicul-șef al unui serviciu întrun spital, având ca îndatorire 
absolută de a nu îngădui.să se procedeze la o operație decât de către- 
practiciani' legalmente . calificaţi, își angajează responsabilitatea, dacă. 
nesocoteşte această obligaţie de control și se naște astfel un prejudiciu: 
pentru cel operat“. (Curtea, de Apel din Bordeaux, 1900). 

Şi pentru că e vorba, de un medic de spital, socot interesant să po- 
menesc şi de un caz în care, alături de medicul-șef al serviciului şi de 
anul din internii acestuia, a fost urmărită în responsabilitate civilă și 
administraţia, spitalului. Tribunalul a pronunțat o achitare generali: 
pentru medic şi intern, de oarece nu li se poate imputa nici o greșeală; 
de ordin profesional; iar pentru administraţia, spitalului, pe următorul 
considerent de principiu: ă a 

, Administraţia spitalului nu poate fi făcută răspunzătoare de: 
cventuale greşeli ale medicilor şi internilor, pe care ea nu şi'i alege, de 
vreme ce-i sunt impuși pe calea concursului; administrația. spitalului 
nu joacă alt rol.de cât acela de intermediar între bolnavi şi acei cari 
trebue să-i îngrijească“. (TPrib. Nantes-Franţa). 

15. Experienţe cu risc pentru sănătatea bolnavului. — a) Curtea. 
de Apel din Aix (Franţa) a condamnat în 1906 la 1.500 franci daune- 
interese pe un medic care, într'un caz de frâctură care Va interesat, a 
încercat aplicaţiunea radiografică, pricinuind rănitului arsuri grave 
după urma cărora, a rămas definitiv infirm.
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| b) Nu e apărat de responsabilitate în civil, nici medicul care a 
obţinut în prealabil consimțământul persoanei asupra, căreia, face ex- 
periența, „un atare consimțământ fiind ilicit“. (Curtea de Apel din 
Lyon, 1913). a - 

€) „Comite o greșeală profesională, care angajează responsabilitatea 
sa, medicul care, într'un scop de simplă curiozitate ştiinţifică, face asu- 
pra “bolnavului experienţe exclusiv ştiinţifice, a căror utilitate nu e de 
loc demonstrată, fără a preveni pe bolnav de pericolul operațiunii“. (C. 
A. din Aix, 1906). : 

16. Imprudenţe. — a) Un chirurg francez e condamnat la daune 
interese, pentru a nu fi prevenit căderea bolnavului de pe masa de ope- 
raţie, 

b) Un alt chirurg e condamnat pentru a nu fi verificat, înainte de 
a-l întrebuința, conţinutul unei sticle cu anestezie. (Trib. Senei, 1901). 

c) E făcut responsabil un chirurg care „a neglijat să ia, toate pre- 
cauţiunile necesare, spre a se asigura că bolnavul pe care urma să-l ope- 
reze şi care în prealabil fusese spălat cu ether şi alcool, era bine uscat, 
înainte 'de a face uz de termocauterul“, (Trib' Senei, 1919). 

17. Neglijarea pacientului. — a) Tribunalul din Budweis (Cehoslo- 
vacia) condamnă în civil pe un medic care, după ce aplică pacientului 
său un aparat; pentru fractura braţului, îl neglijează timp de trei zile, — 
„ceea, ce are de urmare declararea, unei gangrene. | Ei 

b) In faţa Trib. Bruxelles a fost urmărit un medic, pentru. faptul 
„de a nu fi făcut pacientului său numărul de vizite reclamate de gravi- 
tatea bolii“. Cu această ocazie s'a invocat, între altele, o jurisprudenţă, 
din 1825 a Curţii de Casaţie din Franţa, care proclamă că „abandonul 
mejustificat al unui bolnav e un temeiu de daune-interese'“, 

18. Tratamentul. — a) Medicul e civilmente responsabil de urmările 
„greşelii. în dirijarea unui tratament sau în executarea unei operaţii. 
“(Curtea de Apel din Paris, 1919). | 

| b) E responsabil medicul care, înainte de a aplica un tratament soco- 
tit periculos, nu se asigură că pacientul e în adevăr atins de boala care 
necesită un atare tratament, (Trib. Senei, 1920). ! 

c) Medicul trebue să se convingă în prealabil că paciențtul are o con- 
stituţie care să-i permită suportarea tratamentului. (Casaţia, franceză, 
1921; 'Vrib. Nantes, 1925). i 

19. Greşală de diagnostic. — a) 'Trib. din Saint Quentin achită peun 
medic, urmărit în civil 'de urmările unei operaţii, practicată pe baza unui 
diagnostic greșit. Pentrucă — declară, tribunalul — „e în genere admis 
de jurisprudenţă, că medicul ales de familie nu poate fi făcut răspunză- 
“tor de consecinţele tratamentului sau ale unei operaţiuni, făcute pe baza 
“unui diagnostic conştiincios deşi eronat; responsabilitatea nu e angajată 
“decât de îndată ce i se poate reproşa omului artei nu o eroare medicală, 
ci o greșeală gravă sau ignoranţa crasă a medicinei sau a chirurgiei“. Şi 
tribunalul respinge cererea, de expertiză”făcută de partea civilă, „pentrucă 
“expertiza, ar avea, de obiect; aplicarea: sistemului sau tratamentului urmat, 
lueru care scapă competinţei de apreciere a, tribunalului“, 

b) Nu se poate face medicului o culpă „din urmările unui tratament 
pe baza unui diagnostic greșit şi din refuzul de a aplica un tratament 
socotit de el că n'ar putea avea decât efecte problematice“. (Trib. Ha- 
vre, 1889).
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20. Urmările anesteziei. — a) O curioasă aplicare a principiului res- 
ponsabilităţii medicale găsim într'o sentinţă a unui tribunal francez, care 
nu condamnă medicul pentru urmările directe ale anesteziei, ci pentru 
„omisiunea de a nu fi prevenit pe Voimav_ de consecinţele posibile ale clo- 
-voformizării: - 

„Având în vedere, că Dr. X. a luat suficiente precauţiuni în admi- 
nistrarea cloroformului şi că deci moartea lui P. nu i-ar putea angaja 
:responsabilitatea; MR | i 
„Considerând, însă, că, administrând cloroformul, fără a fi obţinut 

dela P. un consimțământ dat în deplină cunoștință a unui desnodământ 
fatal posibil, de vreme ce viaţa interesatului nu. era ameninţată prin 
statu quo, Dr. A. a comis o greșeală grea care angajează complect res- 
-ponsabilitatea lui; 

„Pentru aceste motive, declară pe X. responsabil de a fi practicat 
această anestezie fără consimțământul interesatului şi-l condamnă să plă- 
-tească familiei 8.000 franci daune-interese“. (Trib. Château-Thiery, 1905). 

Societatea, de Medicină Legală din Paris, faţă cu această hotărâre 
„judecătorească, a pus în desbatere chestiunea responsabilităţii medicilor 
în caz de moarte prin cloroformizare și a, adoptat următoarele concluziuni 
-ale raportorului Chassevant: " 

„ln starea, actuală a, ştiinţei: 
„1. Numărul accidentelor mortale cari 'se produce în cursul aneste- 

ziilor fiind foarte mic în raport cu numărul cloroformizărilor practicate, 
-ar fi exagerat să se califice de practică primejdioasă anestezia, cloroformică. 

„2. Din nenorocire, în fiecare din perioadele anesteziei chirurgicale 
„se pot ivi accidente capabile să provoace moartea. Aceste accidente sunt; 
uneori rapid mortale şi nu lasă timp la, nici o intervenţie. Printre acei- 
-dentele de asemenea, natură trebue semnalată, sincopa laringo-reflexă, 

„accident al începutului cloroformizării. * | 
- m8. Nu există contra-indicaţiuni absolute în anestezia chirurgicală. 

„Alcoolismul, tendinţele la sincope nu sunt o contra-indicaţiune în ma- 
terie de anestezie chirurgicală. Numeroase circumstanţe impun însă o 
“prudenţă execesivă în administrarea cloroformului. 

- m4.. Inainte și în afară de întrebuinţarea, anestezicelor, sincopele mor- 
" “tale, subite, brusce (moarte prin inhibiţie) producându-se înainte sau. la 

începutul operaţiilor chirurgicale, au fost; adesea notate de către chirurgi. 
Aceste: sincope.se observă mai ales la persoanele pusilanime, cari se în- 
:grozesc la gândul durerii şi al morţii. Anestezia. cloroformică nu împie- 
dică producerea, acestor sincope mortale: ele sunt atunci pe nedrept atri- 
"buite cloroformizării. 

„9. În cursul anesteziei, pusilanimitatea, frica, morţii, o mare teamă 
în momentul adormirii, favorizează apariţia, accidentelor mortale. Medicul 
.are datoria, ca, cerând autorizaţia, bolnavului, să obţină; încrederea, lui, fără 
:a atenua sau exagera pericolele posibile. i 
„+6. Responsabilitatea civilă a medicului nu trebue să fie angaiată 

"decât atunci, când i se poate imputa neglijenţă sau uşurinţă“. 

0). Tribunalul din Sydney (Australia) condamnă la 200 lire sterline 
daune-interese pe medicul declarat răspunzător de, moartea sub eloroform 

.a pacientului. a 

_? 21. Moartea consecutivă operaţiei. — Tribunalul din Bruxelles a 
declarat; pe practician civilmente răspunzător de moartea pacientului, sur- 
venită în cursul operației, în următoarele împrejurări: 

N
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Un medie trata pe o femeie de pierderi uterine. Un profesor, .con- 

sultat, recomandă raclajul, la care soţul consimte. În cursul operaţiei. 

(după dilatarea, colului) medicul observă că e vorba de un carcinom uterin 

şi stante pede se hotărăşte să practice hysterectomia totală, fără a cere 

avizul pacientei (care era adormită) şi nici pe acela, al bărbatului, absent. 

Bolnava, a sucombat unei hemoragii. 

22. Modificarea tratamentului prescris de un alt practician. — In 

această privinţă avem cazul doctorului Mazel, din Nîmes (Franţa) care, 

în 1920, a stârnit o mare vâlvă în lumea medicală. 

Apărat de urmărirea în penal prin amnistia generală votată de Par- 

lament, practicianul acesta, care se bucura de o deosebită vază, a fost dat 

în judecată în civil, spre a se vedea condamnat; la daune-interese către 

părintele a, două, fete moarte în timpul îngrijirilor și care-i imputa, medi- 

cului de a fi modificat, fără nici un temeiu plauzibil, tratamentul insti- 

tuit de Profesorul Grasset. Ca o consecinţă a acestei modificări, îi mai 

reproşa: 1. de a fi prescris injceţiuni de striehnină într'o doză excesivă;. * 

2. de a fi urmat cu aceste injecţiuni, cu toate abeesele cari se produseseră 

între timp; 3. de a fi practicat; puneţiuni lombare inutile și periculoase; 

4. de a fi încredinţat practicarea acestor injecțiuni unei infirmiere_ in- 

capabile care, în ignoranţa ei, n'ar fi avut grija să imunizeze în prealabil. 

acele de cari. s'a servit. , 
Expertul, însărcinat cu examenul medico-legal al celor două cadavre, 

a conchis la, responsabilitatea practicianului care, prin modificarea, trata- 

mentului preseris de Profesorul Grasset pentru cele două fete bolnave de 

febră tifoidă, a provocat moartea acestora prin infeeţiunea generală con- 

secutivă injecţiunilor septice: „Dat fiind că infirmiera care le-a. provocat; 

fusese adusă de doctorul Mazel şi că acest doctor, medie curant, nu şi-a - 

supravegheat îndeajuns prepusa, socot că responsabilitatea lui medicală. 

e angajată. E o relaţie de cauză la efect între greşeala medicului şi 

moartea domnişoarelor Artand'. 
In apărarea sa, doctorul Mazel a invocat autoritatea consultaţiunilor 

somităţilor medicale cari au proclamat dreptul medicului curant de a mo- 

ditica tratamentul prescris de un medic consultant, cum a fost acela al Pro- 

fesorului Grasset. „E dreptul medicului curant, a declarat în audiența 

publică, reprezentantul Sindicatului Medical din departamentul Gard, 

de a modifica, tratamentul, atunci când circumstanţe neprevăzute și impe- 

vioase o reclamă“. In celaș sens a. stărnit și Profesorul Vires, dela, Fa- 

cultatea din Montpellier. Dar însuș Profesorul Grasset, acela al cărui tra- 

tament fusese modificat, a depus în favoarea medicului urmărit, declarând 

că „doctorul Mazel era în dreptul său să modifice, sub presiunea împreju- 

rărilor, tratamentul instituit de medicul-consultant“. 

23. Liberarea anticipată din: spital. — „Nu comite o greşeală, care 

să atragă responsabilitatea sa, medicul profesor de clinică chirurgicală, 

care nu-și reţine bolnavul lă spital după practicarea operaţiei și-l încre- 

dinţează părinţilor săi, de vreme ce aceştia pot să-l readucă la spital 

pentru pansare; aceasta îndeosebi atunci când numărul paturilor de cari 

: dispune administraţia nu îngădue medicilor de a reţine, fără o necesitate 

urgentă, pe bolnavii supuşi la operaţiuni neprimejdioase şi a căror supra- 

veghere e lesne de asigurat“. (C. A. din Bordeaux, 1902). 

"94. Neglijenţă gravă. — In 1926, Trib. Versailles a avut să se pro- 

nunţe în cazul următor: ' Un copil, muşcat de unu câine, a internat în
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spital de unde, după un tratament de 11 zile, e redat părinţilor săi, cu menţiunea, „complect vindecati:; după o lună, se manifestă, simptomele turbării şi copilul moare. Părinţii dau în judecată, atât pe medicul spi- talului, pentru omisiunea, de a nu fi administrat copilului tratamentul antirabic, cât și pe veterinarul care, sesizat, pusese câinele sub observaţie, şi, prin certificatul eliberat, îl declară sănătos. Tribunalul n'a reţinut însă, răspunzător decât; pe stăpânul” animalului, achitând pe medicul spi- talului și pe veterinar. i e O soluţiune la care nu pot subscrie, căci, atât în spiritul regulilor deontologiei cât şi în acela al art. 218 C. P. (art. 319 C. P. Fr.) şi art. 999 C. C. (art. 1383 C, C..Fr.), şi medicul curanţ şi veterinarul erau răspunzători de prejudiciul pricinuit, ca, unii cari se făcuseră, vi-l novaţi: primul de o neglijenţă gravă, iar al doilea de imperiţie sau de o ignoranță crasă. Și unul și altul trebuiau condamnaţi şi în penal și în civil. a a | | S a 
25. Nesupravegherea, bolnavului internat. — Directorul unui Sana-, toriu din împrejurimile Parisului 2 fost condamnat la, 10.000 fr. despă- gubiri civile către familia unei linere neurastenice care, insuficient supra- vegheată, s'a, închis întrun closet unde s'a spânzurat. a 
26. Tratamentul alienaţilor. — Un medie e condamnt la, 1500 franei daune-interese către un fost alienat, pe motivul că „luase faţă, de bolnavul său măsuri inutile (îl legase) și nu întrebuinţase elementele active ale tratamentului“. (Trib, Chalon-sur-Saâne, 1896). . . - 

„27. Certificat de internare ca, alienat. — a) Un 'medie din: Blois: (Franţa) a fost dat în' judecată, pentru eliberarea, unui certificat de inter-, pare a unui pretins alienat, pe care direcţia, azilului refuză, să-l reţină, invocând că examenul. medical: făcut acolo a. constatat. absenţa, . desechi- libralui mintal alegat în zisul certificat. Ia. judecată, s'a făcut, dovada, că; medicul în.chestiune, la simpla:.cerere a unui proprietar:— care avea iîn-: teres să se scape de chiriaşul său —— s'a, transportat la, domiciliul acestuia și, în loc să-l supună examenului prescris, „Sa mărginit să, se. mite la alienatul imaginar prin geamul :dela, ușa prăvăliei ȘI -apoi să-l: declare. atins de delirium tremens“, îi BIR Aa a Incontestabil că medicul acesta, a păcătuit și “faţă de ştiinţă şi faţă; de lege, de oarece, prin atestațiunea sa scrisă, a indus în eroare autori- tatea administrativă care, bizuindu-se numai pe ea, a, dispus internarea. b) „„Persoana, care a suferit un prejudiciu material și moral depe urma internării sale arbitrare întrun azil de alienaţi, poate. acţiona în daune-interese, nu numai pe, acela, care a, provocat, această măsură, dar, și pe medicul care a comis o neglijenţă, o uşurinţă şi o eroare! gro- sieră, prin eliberarea, unui certificat atestând alienaţia mintală”, (C. “A..i din Caen, 1901). - - E Ie II c) „Medicul care, în eliberarea unui certificat de internare, lucrează. în:limitele artei sale, cu conştiinţa; misiunii şi a, eficaciţăţii mijloacelor curative prescrise de el, nu-și. angajează responsabilitatea. Tribunalele nu au competinţa de a controla sau discuta părerea emisă de iin medie, afară numai de cazul -când i se poate atribui 'o intenţiune vinovată, sau: o greșeală rezultând dintr'o imperiţie evidentă. (C. “A. Bruxelles, 1865). 
28. Certificat de .incâpacitate delucru. —I se impută drept „igno- rare a elemenţelor pe! cari neapărat trebue:să le poseadă orice om al. artei” medicului care, îi eliberarea uiitii certificat; de incapacitate de lucru. 

„55008. — Dr. M. Minovici. Tratat de Medicină Legală. | 18
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nu examinează cu toată atenţiunea leziunile, spre a se pronunţa. dacă 

această, incapacitate e numai temporară sau permanentă: | 

„Atunci când victima unui aecident de muncă articulează, în spri- 

jinul cererei sale de daune-interese, îndreptată contra medicului, că acesta, 

în certificatul eliberat cu prilejul aceidentului, a comis o greşeală gravă, 

prin. aceea, că a, diagnosticat numai o incapacitate temporară de treizeci 

de zile, fără să prevadă o incapacitate permanentă parţială, e locul de a 

se ordona o expertiză în scopul.de a se stabili dacă zisul medic a comis 

o imprudenţă în redijarea certificatului său. (C. A. din Lille, 1905). 

Prescripţiunea 

Atţiunea publică, care rezultă: dint”o erimă (art. 248 C. P.) 

se prescrie după trecere de 10 ani dela comiterea infracţiunii (art. 

393 C. Pr. P.); dintrun delict (art. 294 C. P.) după trecere de 5 

ani (art. 594 C. Pr. P.), iar dintro contravenţiune (art. 9 C. P.) 

după trecere de 1 an (art. 595 C.Pr.P.). 

JI. Răspunderea faţă de legile militare 

Medicul, complice la o fraudă în materie de recrutare sau de 

reformă, e responsabil şi urmărit, în conformitate cu dispoziţiunile 

art, 191 C. P. şi art. 117 din Legea Reerutării: 

Art: 191, al. 2 (C. P.). Aceiaşi pedeapsă (închisoare dela. o lună 

până la 3 — N. A.) se va aplica şi aceluia care ;va pune pe un 

individ, după cererea, lui, în stare de a nu fi propriu serviciului militar. 

“Art. 117 (LL. R.). Dacă complicii lo actul tânărului de a se fi făcut 

impropriu serviciului militar, fie temporar fio pentru totdeauna, sunt - 

medici, chirurgi, ofiţeri sanitari sau farmacişti, ei vor fi pedepsiţi cu în- 

chisoare dela 2 luni până la 2 ani, afară de o amendă dela, 200 la 1.000 

lei şi fără prejudiciul pedepselor mai grele prevăzute de legea, penală. 

Infracţiunile în materie de recrutare sunt imprescriptibile. 

x 

* +. 

In concluzie: Nu cerem, ca Morache, instituirea unui tribunal ex- 

cepţional, compus numai din competinţe medicale pentru judecarea 

în prima şi ultima instanţă, a infracţiunilo» comise de medic, în 

exerciţiul profesiunii sâle, un atare tribunal nefiind îngăduit de :. 

Constituţie; dar cerem o modificare a Codului Penal, în sensul ea 

avizul expertizei medico-legale să fie de ordine publică, iar tribuna- 

lele, în aprecierea eventualei responsabilităţi, să fie legate de con- 

cluziunile oamenilor de ştiinţă constituiți în tribunal ad-hoc. 

Legea să fie necruțătoare cu medicul care va fi fost dovedit că 

a păcătuit, „fără scuză posibilă, faţă de datoriile sale profesionale. 

Pentrucă nu admitem ca, la o simplă evocare a titlului academic, a
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dreptului de liberă practică, a experienţei şi.a faimei de care se 
bucură, medicul să se pună deasupra legilor cari cârmuese ordinea 
socială, bucurându-se de privilegiul de a lucra impune per omnem 
terram. Dar e tot atât de nedrept de a-l considera, pe medie ca pe 

un infractor ordinar, tăgăduindu-i-se respectul pentru viaţa, bol- 
ravului, atunci când e conştient că o greșeală vinovată poate să'i 
zdrobească o carieră cu multă străduinţă croită. Inainte de orice - 
altă judecată, medicul şi-o impune pe aceea a propriei sale con- 
ştiinţe. 

Dacă greșeşte, să suporte consecințele vinei sale, care să întru- 
nească însă elementele indiscutabile ale faptului dolos (intenţiunea 
de a face rău) ori ale faptului cuipos (datorit ignoranței, impru- 
denţei, lipsei de îngrijiri, nedestoiniciei sale vădite). „Judecătorul 
— spune Tanoviccanu — trebue să ţină totdeauna seama de mobilul 
infracţiunii, spre a individualiza pedeapsa, pentrucă mobilul arată 
caracterul mai mulţ sau mai puţin egoist sau antisocial al infrac- 
torului“. 

Corpul medical este primul interesat să fie curăţit de neghina 
care-l depreciază: „Bonis nocet qui pepereit malis“ (P. Mimus). 

Iv. Responsabilitatea medicului militar 

Incadrată în îndatoririle speciale determinate prin Legea Re- 
crutării, responsabilitatea medicului. militar are şi ea un caracter 
special şi e cârmuită de anume dispoziţiuni din această lege şi din 
Codul Justiţiei Militare (a căror aplicare o analizăm la capitolul: 
„Espertizele militare“).



CAP. VI 

II. DREPTURILE MEDICULUI 

Honora medicum propter necessita 
tem, da locum.medico et non disce 
dat a te. 

Dacă medicul are, după cum am văzut, datorii multiple—admi- 

rabil caracterizate de JI. Frank: probitate, disereţie, dragoste de 

oameni, indulgență faţă de alţii, severitatea faţă de sine însuş, de- 

votat cu trup şi suflet artei sale, vecinie desinteresat — nu urmează, 

însă, că el trebue să împingă acest zel şi această, mărinimie până la 

jertfa, totală a propriilor sale interese. Medicina, ca ori care alta, e 

o profesiune care trebue să hrănească pe omul care o exercită, să-i 

procure o justă remuneraţie a serviciilor aduse şi să-i asigure consi- 

deraţiunea, la care-i dau dreptul nu numai pregătirea-i trudnică, 

dar şi rolul pe care-l îndeplineşte în societatea organizată. 

E locul să denunţ abuzul revoltător ce se face de beneficiul con- 

sultaţiunilor gratuite din spitale," consultaţii la cari dau năvală, 

printre cei cu adevărat nevoiaşi, oameni cu dare de mână, frustând” 

astfel de onorariul cuvenit pe practicienii la cari ar trebui să se 

adreseze. „Caritatea“ medicală practicată faţă de astfel de bolnavi 

e un scandal social şi deaceia, subseriem la, moţiunea adoptată de 

Asociaţia Medicilor din Anglia, care cere administraţiilor spita- 

elor şi clinicilor să pună la intrare câte o tăbliță cu următoarea in- 

scripţie: „Acest aşezământ a, fost înfiinţat în scopul de a se veni 

în ajutorul celor nenorociţi, prea săraci spre a putea plăti îngri- 

jirile medicale. Bolnavii, cari se prezintă la consultaţii vor trebui 

să facă dovada că nu sunt în stare de a plăti“. 

Fireşte, dată fiind firea omenească, medicul ar greşi, suferind 

dureroase decepţiuni, dacă şi-ar face prea mari iluzii despre grati- 

tudinea clienţilor; dimpotrivă, cl trebue să-şi amintească în tot 

momentul maxima lui Seneca: „Te plângi de a fi dat peste un 

ingrat? Dacă e primul, socoate-te încă norocos“, Iar Zacechis notează 

că „ingratitudinea omenească a făcut pe jurisconsulţii vechi să-i de- 

semneze pe medici sub numele de „trifontes“, adică oameni cu trei 

chipuri: chipul de om în societate, chipul de înger la căpătâiul bol- 

navului şi chipul de diavol faţă de bolnavii vindeeaţi, atunci când 

reclamă plata serviciilor prestate“.



ONORARIILE: QUASI-CONTRACTUL 2177 

"Drepturile medicului vor fi deci de o natură dublă: morală şi 
materială. Cele morale sunt enunțate în însăş maxima pusă ca motto 
al acestui capitol. 

- A) Onorariile E 

1, Quasi-contractul 

In ce priveşte drepturile materiale — onorariile — ele au fost 
recunoscute dela chiar începuturile practicii medicale. „Cartea 
Vieţii“ hindusă consacră dreptul medicului 'la, plata, serviciilor sale, 
dar preserie că el „trebue să-și proporţioneze pretenţiile la, starea 
materială a bolnavului“, precept pe care-l găsim şi la vechii Greci: 

„Mai bine să ai de făcut imputări unor oameni pe cari i-ai salvat, 
dlecât să jupoi oameni cari sunt în primejdie“ (Hippoerat). Prin- 
cipiul onorariilor îl găsim şi la, vechii Ebrei şi Egipţieni, iar Aris- 

_totel insistă asupra datoriei bolnavului şi a familiei acestuia de a-şi 
plăti medicul. Pentrucă, în definitiv, între client şi practician in- 
tervine un contract tacit, nenamit după cum îl caracterizează Di- 
mitrie Alexandresco şi care leagă deopotrivă ambele părţi: do 
ut des. | | 

Intre medie şi client sencheie în spiritul articolului 986 C. C, 
an quasi-contract, de carece convenţia verbală stabilită, pentru apli- 
carea unuj tratament sau facerea unei operaţii, e „un fapt licit şi 
voluntar, din cure se naşte o obligaţiune către o persoană sau obli- 
Baţiuni weciproce între părți“ (definiţia quasi — dontractului în 
Codul Civil). Natural că o atare convenţie nu trebue să păcătuiască 
prin condițiuni excesive puse de practician, „pentrucă prin ase- 
menea, toemeală bolnavul nu-şi dă seama, de cecace face şi în orice 
caz nu are deplină libertate“ (D. A1.). Convenţiunile exorbitante 
erau osândite şi prin Codul Calimachi (art. 1172, punctul 2) care 
declară fără tărie „dacă chirurgul sau doctorul va încheia tocmeală 
fără şi peste puterea bolnavului pentru lecuirea lui“, Contractul 
însă există virtual şi Morache are perfectă dreptate când critică 
„oroarea, medicului de a se asimila cu un comerciant sau cu un in-.. 
dustiriaş“, reclamând pe bază de seripte (notă de plată, memoran- . 
<lum, scrisori) achitarea unei datorii certe, lichide, exigibile, 

| Dar indiferent de calea pe care o alege, medicul trebue să stă- 
ue în pretenţiunile sale juste, recurgând la luminile oamenilor 
legii. Pentrucă, din nenorocire, precum constată Brouardel (în pre- 
faţa volumului „Code pratique des honoraires mâdicaux“ de Dr, 
Floquet): „Nu e deajuns să aibi de partea ta dreptul netăgăduit, 
trebue să ştii să i-l valorifici. Or, formalităţile, regulile procedurii 

“de urmat fac adesea pe 'medicul, care le ignorează, să sucombe în 
revendicările sale cele mai legitime,
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Unul din mijloacele de probaţiune a existenţei creanţei medi- 

cului faţă, de clientul său. ar trebui să fie carnetul medical, dovadă 

despre care Dimitrie Alexandresco („Esplicaţiunea teoretică, şi 

practică a dreptului civil român“ t. VII, despre actele private ne- 

semnate între părţi) se exprimă astfel: | 

Câ4 pentru carnetele în cari medicii obicinuesc a, înscrie vizitele ce 

fac la bolnavi, ele nu au în principiu nici o putere probatorie. Cu toate 

aceste, tribunalele le iau uneori în consideraţie, pentru a-şi forma con- 

vingerea despre dreptatea reclamaţiunii medicului, sub cuvânt; că acesta, 

S'ar găsi în imposibilitate morală de a-şi procura, o dovadă, serisă despre 

creanţa ce el are contra bolnavului pe care l-a înorijit. (Sentinţe rostite 

de tribunalele din: Libourne, Annecy şi Bruxelles). 

Cu toate că această jurisprudenţă este aprobată de unii autori 

(A. Huc), nu ştim însă până la, ce punct ea, ar fi juridică, pentrucă prin 

asemenea, procedee se calcă principiul, că nimeni nu poate să-şi creeze 

singur un titlu de creanţă, principiu care prin excepţie nu s'a înlăturat 

întrucâtva decât în privința registrelor comercianților, cu cari carnetele 

medicilor, oricare a, fi onorabilitatea acestora din urmă, nu pot fi asimi- 

late. Cât pentru argumentul, care consistă în a zice, că medicul a fost 

în imposibilitate -morală de a cere o probă, scrisă dela, clientul său, ase- 

menea, imposibilitate nu există în realitate, ci există mai mult o consi- 

deraţie de bună-cuviinţă, de rezervă şi de delicateţe, care nu poate fi con- 

fundată cu adevărata imposibilitate în care s'ar găsi cineva de a cere 

un act scris. 

Alexandresco, paznic al literei legii, nu admite excepţiunea 

consfinţită de jurisprudenţa, streină, — şi totuş subscrie la o atare 

derogare de principiu pentru registrele negustorilor. A. crea, din 

situaţiunea particulară, i medicului, o urmă în contra lui, e şi 

inuman şi ilogic. Dar însuș argumentul juridic al ilustrului comen- 

tator al dreptului nostu civil vine în sprijinul tezei pentru puterea 

probatorie a carnetului medical. In adevăr, de vreme ce admite 

că e „o consideraţie de bună-cuviinţă, de rezervă şi de delicateţe“ 

din partea, practicianului de a nu reclama clientului o obligaţiune 

scrisă pentru plata onorariului, ipso facto justifică, practica admisă 

de tribunale. Medicul nu e un negustor care'şi desiace o marfă tre- 

cută la partida ei în registre — honorarium sed non merces; ar fi 

să se comită o adevărată tăgadă de dreptate de a se pune since- 

ritatea notaţiunilor din carnetul medical în stare de inferioritate 

față de însemnările din registrele unui comerciant. Cu atât mai 

vârtos, că acesta din urmă nu e împiedicat de „consideraţiunea de 

bună-cuviinţă, de rezervă şi de delicateţe“ de a se asigura prin act 

scris pentru preţul mărfii vândute. Carnetului medical îi lipsește 

parafa Tribunalului de Comerţ? Dar acesteia i se substitue din plin 

parafa probităţii profesionale a practicianului.
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2. Caracterul de creanţă privilegiată 

Dacă, sub imperiul legislaţiunii în vigoare, medicul nu se bu- 
cură, pentru garantarea drepturilor sale materiale, de ocrotirea 
ce i se cuvine, nu e însă mai puţin adevărat că, întrucâtva, Codul 
Civil îi creează oarecari chezășii cu multă parcimonie definite. 

a) Art. 1729 C. C. (Despre privilegii generale asupra mobi- 
lelor), în enumerarea creanţelor privilegiate asupra, tuturor mobi- 
lelor, cari sunt în număr de cinci, pune în rândul al treilea creanţa 
medicului: „3. Cheltuehle boalei. celei de pe urmă făcute în -curs 
de un an“. Acest privilegiu se poate exercita şi asupra imobilelor, 
conform aceluiaș articol, ultimul aliniat: „Când valoarea, imobilelor 
n'a fost absorbită de creanţele privilegiate şi ipotecare, partea din 
preţurile ce mai rămâne se va afecta, cu preferinţă la plata crean- 

țelor arătate prin prezentul articol“: 
In comentariile sale asupra interpretării şi aplicării art. 1729 

C. C., Dimitrie Alexandresco explică juridiceşte natura şi întin- 

derea, acestui privilegiu: 

Dacă bărbatul nu este dator să sufere cheltuelile de înmormântare 
ale soţiei sale, cl trebue să sufere acele ocazionate cu căutarea sănătăţii ei, 
pentrucă ele constituesc o sarcină a căsătoriei. 

- Art. 1729 face să figureze în al treilea loc, printre creanţele privile- 
giate asupra tuturor mobilelor, cheltuelile boalei celei de pe urmă făcute 
în curs de un an. Acest privilegiu aparţine medicilor, chirurgilor, moaşelor, 
Farmaciştilor, înfirmierilor, surorilor de caritate. 

Privilegiul garantează vizitele medicale, preţul medicamentelor, chel- 
tuelile de pază şi de tratament într'un stabiliment termal; cl nu garan- 
lează însă deplasarea unei celebrilăţi medicale, nici cheltuelile de pură 
fantezie ale bolnavului, nici acelea cari nu-şi au de cauză directă trata- 
mentul boalei. Doctrina, e unanimă: furniturile cari au de scop igiena ge- 
nerală a, sănătăţii, mai ales când nu există o boală propriu zisă, nu sunt 
privilegiate. Farnilura unui aparat dentar. (dinţi falşi) nu e privilegiată. 

Privilegiul medicului îşi are fiinţă şi când falitul a murit în timpul 
falimentului de boala de care era atins pe când încă nu era falit. 

Privilegiul nu se exercită şi pentru persoanele cari sunt în sarcina 
debitorului, precum copiii și persoanele cărora, le datorește alimente. 

D) Dacă, în spiritul art. 1729, medicul nu-şi poate exercita pri- 
vilegiul pentru onorariile reclamate dela persoanele cărora debi- 
torul datoreşte alimente, în schimb jurisprudenţa noastră, în apli- 
carea art. 1253 (înstreinarea imobilului dotal cu consimţământul 

femeii și cu permisiunea, justiţiei), consfințește acest privilegiu: 

„Expresiunea, alimente cuprinde şi cheltuelile de boală pentru femee 
şi copii — valetudinis stipendia. (Casajia, și Trib. Ilfov 1882; Trib. Iaşi 
1903; Curtea de Apel din Bucureşti 1876). 

Tot cu titlu de alimente datorate bolnavului, medicul își poate 
reclama onorariul dela persoanele legalmente obligate la întreţi- 
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nerea celui îngrijit de el. Creanţa practicianului se exercită asupra 
copiilor şi nepoților (art. 187 C. C. ) precum şi asupra ginerilor şi 
nurorilor (art. 188 C. C.), însă în măsura mijloacelor materiale ale 
acestora, (art. 190 -C. Q.). Această ereanță e validă, chiar atunci 
când! descendenţii fac deelaraţiune solemnă de renunțare la. sucee- 
siunea, deschisă a ascendentului căruia medicul i-a prestat ser- 
viciile sale: ! 

„Având în vedere că soţii B. răspund la cererea D-rului N., că nu-i 
datorează nimic, de vreme ce au renunțat; la, succesiune (motiv pe care 
judecata, îl declară neîntemeiat — N. A.); a 
"Având în vedere că doctrina şi jurisprudenţa sunt unanime în a re- 

cunoaște obligaţiunea pentru acela care e ţinut să răspundă de o datorie 
alimentară, de a, furniza creditorului său îngrijirile medicale cari nu sunt 
decât accesoriul obligaţiunii al cărui principiu e recunoscut; de codul 
civil, îngrijirile medicale fiind tot atât de utile bătrânilor €ași hrana; 

„Având în vedere că dacă e adevărat că datoria alimentară se stinge 
odată, cu moartea creditorului, însă medicul, care l-a îngrijit pe acesta, nu 
poate, din cauza acestui deces, să fie lipsit de dreptul său de a, reclama 
onorariile, creanţa sa luând naştere pe măsura, serviciilor prestate, adică 
la o epocă în care datoria mai exista încă; că soţii B. invocă în zadar 
renunţarea, la succesiunea părintelui şi socrului lor, de oarece medicul are 
întotdeauna, faţă de debitorul său, o acţiune născută din gestiunea aface- 
rilor, dacă a îngrijit pe bolnavul așa cum -ar fi trebuit s'o facă de- 
bitorul;... o . . 

: „Pentru aceste motive, condamnă pe soţii B. să plătească onorariul 
redus la, proporţiile mijloacelor descendenților. (Jud. de pace din Velines 
— Franța, 1910). | ” 

c) O altă jurisprudenţă, în aplicarea art, 1274—1976 (restitu- 
irea, dotei) consacră deasemeni acest privilegiu: 

Bărbatul e dator să suporte cheltuelile necesitate de îngrijirea să- 
nătăţii soţiei sale, ele constituind o sarcină a căsătoriei. (Curtea de Apel 
“din București, 1902). 

d) Privilegiul medicului poate fi exercitat. şi în contra. soției 
bolnavului, prin interpretarea şi aplicarea art. 194 O. O. (Despre 
drepturile şi datoriile reciproce ale soţilor): - 

Obligaţiunea, ce ia, femeea către un doctor pentru căutarea, sănătății 
soțului său, obligație care intră în cele impuse de lege (art. 194 C. C.) 
este o obligaţie valabilă fără a avea trebuinţă de autorizaţia bărbatului. 
(Trib. Ilfov, '1881). 

Prin aplicarea art, 1739 C. C. privilegiul creanței medicului e 
scutit de formalitatea inscripțiunei: 

Cheltuelile de înmormântare şi ale boalei din urmă sunt creanţe pri- 
vilegiate, cari sunt dispensate de inseripțiune și se exercită atât asupra 
mobilelor cât şi asupra imobilelor. (Curtea de Apel, Secţia III, 
Bucureşti, 1903). a ”
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e) Medicul e în drept să-şi reclame onorariul nu numai dela bolnav, ci şi. dela persoana proprietară sau locatară a apartamen- 
tului în care practicianul a fost adus pentru îngrijirea unui „Da- 
cient, — şi aceasta pentrucă se presupune că proprietarul sau per- 
soana, pe al cărui nume e făcut contractul de închiriere a locuinţei 

„în care stă bolnavul, are şi îngrijirea, acestuia. In sensul acesta. sa 
rostit Tribunalul Senei: : 

Intr'un apartament ocupat de mai:mulţe persoane şi fără ca cle să-şi fi luat vre-un angajament, se presupune că medicul a făcut credit acelei “persoane pe numele căreia, e făcut contractul. Locatarul e dar singurul responsabil de onorariile medicale, 

__F) Cine e răspunzător de onorariul cuvenit. practicianului, 
care a fost chemat de administraţiunea unui spital sau a uniti sana- 
toriu, spre a da concursul său la îngrijirea: umui bolnav internat 
întrun atare stabiliment? Soluţiunea o găsim în-următoarea carte 
„de judecată a unei judecătorii de pace din Franţa: 

„In cazul unui lucrător, victimă a unui accident de muncă, atunci când patronul a achitat suma fixată de administraţia, spitalului sau a casei de sănătate în care a fost internat aceidentatul, el nu mai trebue - să răspundă de onorariul cuvenit chirurgului chemat de medicul spitalului. Primind pe rănit, stabilimentul acesta a, asumat sarcina tuturor îngriji- rilor de dat precum şi obligațiunea de a-i procura toate îngrijirile chirur- gicale, pe cari nu î le pulea da cu propriile sale mijloace“. (Judecătoria, de pace La Loupe, — Franța 1908). .. - 

3. Validitatea creanţei 
Dar de vreme ce tribunalele, numai pe cale de interpretare, 

pot admite puterea, -probatorie a carnetului medical, prin ce'și 
poate pradticianul valorifica drepturile în justiție, validitatea cre- 
îamței sale privilegiăte? 

a) Prin proba cu martori (aplicarea art. 1198 c. c.): 

1. Medicul poate face dovada cu martori pentru susţinerea preten- ţiunilor sale faţă de familia, bolnavului care l-a chemat (Judecătoria, Oe. I Urban Bucureşti, 1924). a 

2. Un medic sau un chirurg trebue să poată stabili cu martori, că 
„persoana, dela, care rcelamă plata serviciilor sale şi-a luat obligația, de a 
i le plăti, pentrucă un uz întemeiat pe necesitate şi pe interesul bolnavului, 
aşi pe respectul și demnitatea medicului sau chirurgului, se „opun ca 
aceştia, să, ceară dela persoanele cari au nevoie de asistenţa artei lor, un 
angajament scris de a plăti onorariul ce li se cuvine, (Curtea de Apel 
din Paris). 

D) Prin proba jurământului deferit clientului (aplicarea artico- 
lelor 1207—1211 C. C. cu privire la jurământul Judiciar):
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Declaraţiunea clientului făcută, prin jurământ, că nu ştie numărul 

vizitelor făcute de medicul său, putându-se lua ca un refuz de a jura, face- 

dovadă de numărul vizitelor arătate de reclamant. (Tribunalul Gorj, 

1 Octombrie 1896). : 

+ 

x * 

Dreptul medicului la onorarii pentru serviciul prestat nu su- 

feră; în fapt, discuţiune; să vedem acum isvorul juridic al acestui: 

drept. | 

a) Dimitrie Alexandresco asimilează serviciile medicului cu 

o locaţiune de serviciu în înţelesul art. 1470 C. C.: - 

„Este de observat că acest articol nu vorbeşte de lucrările inte- 

lectuale, însă lacuna ce cuprinde codul în această privinţă nu ne autoriză. 

a tăgădui posibilitatea. Jocaţiunii acestor lucrări, cu. atât mai mult, cu 

cât textul vorbeşte de licrări în genere, fără nici. o distineţie. 

„Dacă această teorie este, precum credem, adevărată, avocatul, me- 

dicul, profesorul și: toţi acei cari trăese din exercițiul unei profesiuni li- 

berale, n'ar fi decât nişte locatori de servicii (interpretare admisă de 

Trib. Neamţ, 1902)“. 

V) 'Tot Alexandresco observă însă că speța, este controversată 

"şi unii autori văd în contractul încheiaţ între o persoană şi un 

medie un contract nemumit căruia, i sar aplica regulile dela mandat 

(în înţelesul art. 1532—1535 C. C.), iaz, prin interpretarea artico- 

lului 1556 C. C., „un medie ar putea în mod valid. să-și pună ser- 

viciile sale la dispoziţia unei persoane sau a unei familii, pentru 

tot timpul cât aceştia ar trăi“. 

Medicul e dar considerat ca fiind angajat. de o anumită per- 

soană spre a-i presta servicii determinate, iar dispoziţia din arti- 

colul 1471 C. C. (art. 1780 C. C. fr.) — după care nimeni nu poate 

pune în serviciul altuia lucrările sau serviciile sale decât pentru . 

o întreprindere determinată şi pe un timp mărginit — nu sar 

aplica şi la medicii cari s'ar obliga pentru tot timpul vieţii lor 

a îngriji o persoană sau pe oamenii casei (Jurisprudenţa Casaţiei 

franceze). Dimitrie Alexandreseo consideră această ' soluţie ca 

„foarte îndoelnică, mai ales dacă admitem că contractul dintre un 

medie şi un bolnav este o locaţie de servicii“. 

In nici un caz, însă, nu se poate invoca în contra medicului ex- 

cepţiunea. (în înţelesul art. 1412 C. C.), că nu sar fi ţinut de an- : 

gajamentul formal ce Par fi luat faţă de bolnav de a-l întrema cu 

- desăvârşire sau de a-l salva, pentrucă, în chiar sensul principiilor: 

cari cârmuese obligaţiunile isvorând din locaţiunea de servicii, 

convenţiunea trebue să aibă de obiect ceva nu numai licit, ci şi 

realizabil — „Impossibilum nulla est obligatio“, Cu atât mai puţin 

în sensul art. 1470, medicul nu poate fi obligat să realizeze anga- 

jamentul la dată fixă:
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1. Un dentist ca-i un medic nu se poate obliga cu termen, fiindcă 
nu se poate prevedea, ce anume complicaţii s'ar ivi în cursul tratamen- 

tului, iar clientul trebue să aștepte desăvârșirea, lui, plătind preţul con- 

venit. (Judecătoria de ocol din Caracal, 3 Septembrie 1923). 
| 2. Considerând că intimata, prin avocatul ei a ridicat chestiunea că 

deşi judecata, dacă ar acorda oarecare sumă reclamantei (moaşei M. C.) 
când ar lua, în seamă vizitele făcute, totuşi nu ar trebui s'o facă, căci 
“moașa în loe s'o vindece, a îmbolnăvit-o mai rău, căpătând infecţie puer- 

perală și copilul murind şi că deci nu se cuvine nimic unui asemenea 

medic,-moaşe sau orice alt profesionist ce ar pierde cauza pentru care a 
fost chemat; | 

Considerând că o asemenea argumentare ar fi injustă, ilegală şi 

neechitabilă, căci un medic, o moașă sau un avocat, când e chemat ca să 

îngrijească, pe un bolnav sau să pledeze un proces, onorariul lui trebue 

plătit, fie că pacientul s'a îmbolnăvit mai rău, ori chiar a murit, sau 

procesul s'a pierdut, căci nimeni nu poate fi responsabil decât de fapta sa; 

or, un medic, o moașă nu pot fi răspunzători dacă starea, boalei pacien- 

tului a, fost prea, înaintată când au fost chemaţi şi constituţiunea lui 

prea, slabi pentru a, suporta boala, deasemenea, nici avocatul nu poate îi 

răspunzător, dacă, cauza clientului său s'a părut nedreaptă judecătorilor. 

Considerând că dacă sar plăti numai pe răușite, ar trebui convenţiuni 
speciale între părți. 

Considerând că rămâne de examinat, pentru ca acel profesionist să 

nu mai aibă drept de a cere onorariul său, în caz de nereușită, dacă el 

a fost de bună credinţă, dacă el a întrebuințat toată ştiinţa lui şi şi-a dat 

toate silinţele pentru a vindeca pe pacient, a-i salva viaţa, sau a câştiga 

cauza; | 
Considerând că, în speţă cu nimic nu s'a dovedit că moaşa a fost 

de rea credință şi că a, neglijat pe bolnavă; din contra, din interoga- 

toriul ei reiese că zilnic venea, şi'i făcea spălături și alte îngrijiri de 
moșit; - 

Considerând că după lege plata onorariilor e reglementară pentru 

profesioniștii ce aduc îngrijiri medicale unui pacient, acele onorarii fiind 

privilegiate, având creditorul privilegii asupra tuturor mobilelor debi- 

torului, bolnav, conform art. 1799 c. civ al. 3; - | 
Pentru aceste motive admite în parte acţiunea, obligă pe V. C. să 

plătească, reclamantei M. C. suma de 60 lei, cât s'a apreciat de judecată. 

(Jud. Ocol IV Bucureşti, 1904). . 

c) Dreptul la onorurii, constată Alexandresco, e indiscutabil, 

dacă nu s'a stipulat în mod expres graimitated serviciilor. Juriscon- 

sultul francez P. Pont, în lucrarea sa „Petits contrats“ formulează 

principiul că „acela care trăeşte din profesiunea sa, 14 are nevoie 

de a stipula um onorariu, de câte ori este însărcinat a face un act 

privitor la această profesiune“. | 

Aici e locul să atingem chestiunea gratuității îngrijirilor date de 
a medic unui confrate. E un uz formal stabilit şi pentru care n'a 

intervenit până acum nici o jurisprudenţă, spre a fixa limita până 
la care trebue împinsă această gratuitate de serviciu. 

Studentul în. medicină poate el fi asimilat cu un confrate? 
Chestiunea e controversată, după cum controversată e şi aceea de
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a se şti, dacă de favoarea gratuităţii asistenţei medicale trebue să 
se bucure medicii cari au încetat de a mai practica, preferând: să se 
consacre unei îndeletniciri mai lucrative (în comerţ sau u industrie) 
sau trăese din rentă.. 

Suntem de părere că ar fi excesiv ca, eventual sesizate, tribuna- 
lele să condamne pentru refuz de prestare de serviciu pe un practi- 
cian care, fără a fi caz de inter venţie urgentă, n'ar răspunde la che- 
marea, unui astfel de confrate care nu mai poate invoca, pentru 
dovedirea calităţii sale de medic, decât o diplomă de care nu se 
nai serveşte decât ca document pentru justificarea calificativului 
care-i precede numele. 
„m genere, tribunalele, odată convinse de temeinicia, 
acţiunii medicului, au căderea Ge a fixa quantumul onorariului, 
conform unei decizii a Curţii noastre de Casaţie (1900) că, „în 
lipsa unui onorariu stipulat în mod expres de către părţi, tribuna 
lele apreciază şi fizează însele acest onorar iu“, 

_. Care ar fi criteriul pentru această fixare a quantumului? Un 
criteriu just şi echitabil îl indică o hotărâre judecătorească 
belgiană: 

Pentru a se determina onotaziul datorit unui medic, tribunalele trebue 
să ia în consideraţie, pe deoparte, experiența şi notorietatea . medicului, 
iar pe de alta, gravitatea bolii, succesul sau lipsa de succes al tratamen- 
tului, precum și situația, materială a bolnavului (Trib. 'Gand, 1906). 

d) Dreptul medicului la onorariul său e indiscutabil şi atunci 
când, nu din vina lui, îşi întrerupe îngrijirile date bolnavului; 
acesta sau familia lui sunt obligate să plătească vizitele făcute, 

In acest; sens a, intervenit o sentinţă a Tribunalului Senei (1910), 
în cazul unui mamoş care, refuzând să lucreze cu o moașă pe care i-a 
impus-o bolnava, a înştiințat-o pe aceasta că în atari condițiuni nu-și 
poate angaja, răspunderea, asistenţei sale la, facere. Tribunalul i-a acordat 
onorariul cuvenit pentru cele 18 vizite, motivându-și astfel sentinţa: 

„Considerând că e locul de a se aloca doctorului R. nota, sa de 
onorarii (pentru vizitele: făcute până în ziua întreruperii îngrijirilor), 
notă în privinţa materialităţii căreia nu se ridică nici o contestaţie; că in- 
diferent dacă s'a făcut o toemeală pentru toate îngrijirile inclusiv mo- 
şirea, medicul e în dreptul lui de a reclama în justiţie remunerarea, în- 
grijirilor date până în ziua .ruperii contractului, ruptură care nu-i este 
imputabilă“. 

e) De onorariul medicului răspunde şi intermediarul care l-a 
chemat la căpătâiul bolnavului. (Trib. Lille, 1898). 

Deasemenea răspunde de onorariul medicului doica, pentru în- 

grijirile date unui copil strein alăptat la ca acasă. (Jud. de pace 
lin Fertâ-Bernard, Franţa, 1898). 
 Bolnavul-ori familia lui nu datorează însă onorariul cuvenit
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unui medic, chemat de un confrate spre a-l asista, atunci când 
acesta din urmă, pentru consideraţiuni cari îl privesc, refuză con- 
cursul practicianului recomandat de familia (Jud. de pace din 
Lagny — Franţa). Aceeaş instanţă statuează că „eloroformizarea 

"şi pansamentele, făcând parte din operaţiunea chirurgicală, nu dau 
loc la nici un onorariu pentru medicul asistent care le-a, practicat, 
atunei când însăş operaţiunea, a fost făcută gratuit, 

k. Prescripţia 

d) "Titlul de creanţă nescrisă pe care-l posedă medicul în 
contra bolnavului sau familiei acestuia, devine cadue după trecerea 
de un an, conform art. 1904 C, C., care edictează că „acţiunea 'me- 
dicilor, a chirurgilor şi a apotecarilor, pentru vizite, operaţiuni şi 
medicamente se preserie printrun an“, 

Jurisprudenţa Casaţici franceze e că „preseripţia de un an 6 
opozabilă medicului numai în privinţa, vizitelor datorite de bolnavi, 
nu însă şi în privinţa furniturilor de medicamente şi instrumente 
ce el ar fi făcut unui bolnav“, pentrucă sub acest raport legea îl 
asimilează pe medic cu farmacistul. 

D) 'Tribunalele noastre, în hotărârile lor, -se inspiră din con 
sideraţiunea, că „preseripţia de un an, prevăzută de art. 1904 din 
C. C. fiind întemeiată pe o prezumţiune de plată, nu este aplicabilă 
de câte ori debitorul recunoaşte 'că a plătit o parte din datorie, 
rămânând dator cu un rest“ (Curtea de Apel, S. I, București, 
1903); în acest caz se aplică prescripţia mai lungă de drept comun. 

c) Preseripţia — care se împlineşte chiar dacă medicul con- 
tinuă a-şi presta serviciile — „mu. încetează, decât când sa încheiat. 
socoteala, s'a dat un bilet sau adeverinţă, ori s'a format cerere în 
judecată“ (art. 1905 C. Q.). 

* 
x x Ă 

_-De când începe a curge prescripţia? Soluţia ne-o indică o de- 
cizie a Curţii de Apel din Bucureşti: 

Potrivit art. 1904 C. C,, acţiunea, medicilor pentru plata, onorariului, ce li se cuvine pentru vizitele făcute de dânșii bolnavilor se prescrie printr'un an. -: E ă îi In ce privește punctul de plecare al acestei preseripţii faţă cu redacţiunea art. 1905 C. C. şi cu lipsa, oricăror altor obiceiuri în 'Ro-: mânia, relativă la modul în care să se achite aceste onorarii, rezultă că, prescripţia începe a, curge după fiecare vizită şi ca atare nu pot fi valo- rificate în justiție decât onorariile cuvenite pentru vizitele făcute în ul- -timul an. (C. de Apel, S. III, București, 19 Noembrie 1921). - 
"O sentinţă a tribunalului Iaşi se menţine şi ea strict în cadrul 

de interpretare juridică a literei și spiritului textului din-arti-, 
colul 1905 C. Q.: +
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Acţiunea, medicilor, pentru plata, vizitelor medicale, se preserie în- 

tun an, chiar dacă serviciile ar continua, şi această prescripţie nu înce- . 

tează, de a curge decât atunci când s'a, încheiat socoteala, sa dat un 
> 

bilet sau adeverinţă, ori s'a, format; cerere în judecată. 

Când, prin acţiunea sa, un medic pretinde plata vizitelor sale me-: 

dicale făcute în cursul unui an, proba:testimonială cerută de pârât şi 

prîn care ar tinde a dovedi că fiecare vizilă i-a fost plătită în momentul 

când a făcut-o, nu este admisibilă, atunci, când suma cerută de medic 

pentru un an întreg trece de 150 lei, căci a admite proba cu martori 

în sensul cerut de pârât, ar fi a desface acţiunea medicului reclamant în 

o sumă de acţiuni având fiecare ca obiect preţul unei vizite medicale, 

desfacere nepermisă de lege. 
Afară de aceasta, este în obiceiul ţării noastre ca un medie curant, 

când caută o persoană de o boală cronică, să nu fie plătit la fiecare vizită, 

ci se strâng un număr de vizite oarecare şi se plătesc odată sau după 

provocarea medicului sau după accea a, pacientului, și aceasta în un termen 

mult mai puţin de un an. (Trib. Iaşi, S. II, 1904). 

Jurisprudenţa belgiană a statornicit că preseripţia, în caz de 
voală cronică, începe a curge dela finele fiecărui an al interva- 

lului în dare medicul a dat pacientului îngrijirile sale, afară, de 

cazul unei convenţii contrare: aa E 

Preseripţia unei creanţe începe a curge din ziua exigibilităţii sale, 

Vizitele sau operaţiile unui medic, făcute unei persoane care suferă de . 

o boală cronică, se plătese după uzuri la; finele fiecărui an, afară de cazul 

"unei convenţii contrare, . N 

"In consecinţă, preseripţia anuală a, creanţei medicului, pentru în- 

grijiri date unui bolnav atins de o boală cronică, statornicită, de arti: 

colul 2272 C. C. (art. 1904 C. C. R.) începe a curge dela finele fiecărui 
an, în care îngrijirile au fost date. (Trib. Bruxelles). 

* 
+ * 

Socotim că e în interesul nu numai al medicului dar și al bolna- 

vului, ca onorariul convenit pe vizită să fie plătit la fiece vizită. 

| Achitarea imediată a onorariului e de regulă ori de câte ori. 

“un practician e chemat la un consult. Plata aceasta, trebue făcută 

divect de către bolnav ori de către cei din jurul lui, pentrucă, în 

deontologia, medicală, dichotomia, adică retribuţia nemijlocită dela, 

confrate la confrate, e. socotită ca, o indelicateţă, iar pe deasupra dă 
Joc la bănuiala degradantă de tovărășie. Totuş, medicul împuter- 

nicit de bolnav sau de familia, acestuia de a apela şi la concursul 

altor confraţi, poate prezinta, o notă globală, indicând, însă, în 

dreptul numelui fiecăruia, onorariul cuvenit. Iarăşi nu e dichoto- 
mie (după Dr. Eugâne Hubert, profesor de deontologie la Univer: 

sitatea "Peologică din Louvain), atunci „când specialistul cedează 

cu titlul grațios o parte din onorariile sale practicianului care l-a 
chemat la patul bolnavului“.
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| B) Incapacitatea de a primi liberalităţi 

„Medicos etiam expatimur accipere, quae sani offerunt pro 
obseguiis, non ea quae perichtantes pro salute promittunt“. In 
acest principiu al Codului Iustinian — e îngăduit: medicilor să 
primească numai ceeace bolnavii însănătoşiţi le oferă drept răs- 
plată a îngrijirilor date, dar nu şi ceeace, ca preţ al salvării lor, 
le făgăduese bolnavii cu viaţa, primejduită, — în acest principiu, 
zicem, e formulată întreaga teorie a, incapacității pratieianului de 
a primi liberalităţi, fie sub formă de donaţie între vii, fie sub aceea, 
de dispoziţiune testamentară. Şi această prohibiţiune formală din 
legislaţia romană o găsim în Codul nostru Civil, inspirat din aceiaș 

„poruncă, morală: medicul 'nu trebue să fie măcar bănuit că, folo- 
-sindu-se de starea sufletească a bolnavului, a. exercitat; asupra lui, 
direct ori indirect, o acţiune care frizează captațiunea: 

Art. 810. — Doctorii în medicină, sau în chirurgie, oficerii de să- 
mătate și spiţerii cari au tratat pe o persoană în boala de'care moare, nu 
pot profita de dispoziţiunile între vii sau testamentare, ce dânşii au 

„ “făcut în favoare-le în cursul acestei boale. 
Sunt exceptate: | 
1. Dispoziţiunile remuneratorii făcute cu titlul particular; se va 

ține însă seamă de starea dispunătorului şi de serviciile făcute; 
2. Dispoziţiunile universale, în caz de rudenie până la al patrulea 

„grad inclusiv, afară numai dacă mortul va avea erezi în tinte dreaptă şi 
-dacă acela în profitul cărui s'a făcut dispoziţiunea, nu este chiar el erede 
«în linie dreaptă. 

Măsura era necesară, pentrucă, după cum observă Dimitrie 
„Alexandresco, e de netăgăduit înrâurirea ce o exercită asupra spi- 
ritului şi voinţei bolnavului cei chemaţi a. le da ajutorul artei. Şi 
“marele comentator al dreptului nostru civil explică astfel sfera de 
-aplicaţiune a acestei incapacităţi (pe care o. găsim edietată şi în 
“Codul Civil francez, art. 909): - 

Prohibiţia se întemeiază pe o prezumție de sugestiune şi de captaţiune 
-juris et de jure, aşa că persoanele oprite de -a primi liberalităţi dela 
“bolnav nu sunt admise a dovedi, că aceste Jiberalităţi sunt opera unei 
"voințe libere și că ele ar avea mai mult în vedere calitatea de rudă sau 
"de amic a beneficiarului, decât caliţatea, de medie, farmacist, et. 

“Nu e vorba, numâi de o incapacitate pasivă de a primi, ci art. 810 
înființează o dublă incapacitate: pe deoparte incapacitatea, bolnavului 
„de a, dispune, iar pe de alta aceea a medicului, a farmacistului de-a primi. 

Această dispoziție se aplică şi medicilor cari sau retras şi cari nu 
:mai profesează medicina, precum şi celor cari, dobândind o diplomă în 
streinătate, n'au trecut încă examenul de liberă practică, 

Această incapacitate nu se aplică numai celor cari exercită medi- 
“cina în mod legal, dar și celor cari, fără nici o diplomă sau tiţlu regulat, 
exercită de fapt arta de a“tămădui. Aceştia sunt: studenţii în medicină, 
-somnambulii, magnetizorii, empiricii, șarlatanii, cete,
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Şarlatanii mai cu seamă, cari exercită. medicina în mod ilegal şi amăgese lumea, trebue să fie cu atât mai puţin scutiţi (de incapacitatea, de a primi liberalităţi), cu cât ei se adresează de cele mai multe ori la 
persoane lesne crezătoare și ignorante, mai ales dela țară, cari mai mult 
decât oricine, merită, protecţiunea, legii. 

a) Singure moaşele sunt. apărate de această prohibițiune, graţie 
unei omisiuni enunciative în art. 810 C. Q.: - 

Intre persoanele ce nu pot primi dispoziţiuni între vii sau testa= mentare, prevăzute de art. 810,.nu se cuprind şi moașele. Şi acolo unde 
legiuitorul n'a, prescris o restricțiune, judecătorul nu o poate înfiinţa - prin analogie, de oarece restricțiunile sunt de drept strict şi urmează a fi mărginite numai acolo unde legiuitorul a voit a le împune. (Casaţia, 
S. 1. Martie 1893). a . 

D) Alexandresco mai crează o excepţie în favoarea studentului 
în medicină. „care şi-a, întrerupt studiile Şi a venit în ţară pentru 
a îngriji pe binefăcătorul său care-l crescuse“, După el, în atare 
caz dispoziţia art.- 810 e inoperantă, deoarece „acest student nu 
exercită în specie medicina nici de fapt nici de drept, ci caută 
numai din recunoștință să îngrijească pe acela care avusese către 
el afecțiunea unui părinte, E | 

€) Doctrina, şi jurisprudenţa, franceză exceptează dela incapa- 
citatea de a primi liberalităţi şi pe înternii şi externii spitalelor cari 
veghează la căpătâiul bolnavului, „afară numai dacă aceste per- 
soane nu indeplinesc, ca, auxiliare ale “medicilor, funcțiuni destul 
de importante spre a, fi considerate dau tratat pe bolnav în înţe- 
lesul medical al cuvântului, o Pe | 

d) In ce priveşte pe farmacişti, în deosebi desemnaţi de arti- 
colul 810 (art. 909 C. C. fr.). o decizie a Curţii de Apel din Angers 
(1875) proclamă că „mu e de ajuns ca un farmacist să fi executat. 
ordonanţele prescrise de medicul care a dirijat constant trata- 
mentul bolnavului, pentru ca să fie incapabil de a primi un legat 
dela acesta din urmă. Pentruea incapacitatea, să existe, e nevoie ca 
farmacistul să fi dat dispunătoruhii îngrijiri personale. Tar 
Curtea de Casaţie franceză (decizie din 1878); precizează că „inter- 
dieţia de a primi liberalităţi se aplică farmaciștilor, oridecâte ori,. 
în loc să se mărginească la a. prepara, după ordonanţele medicului, 
medicamentele destinate bolnavului; prescriu ei leacuri sau mo- 
difică remediile ordonate de medic“. Sa m 

e) După Alexandresco, art 810 se aplică numai cetățenilor 
români, „nu însă şi streinilor 'cari vor fi cârmuiţi. de statutul lor- 
personal, chiar dacă bunurile de cari a dispus bolnavul sunt si- 
tuate în. România“, .. ia 

. 
j : a 

*. 

+ a
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Trecând la analiza condiţiunilor cerute pentru existenţa inca- 
pacităţii pentru medie de a primi liberalităţi, autorul „Explicaţiunii 
teoretice și practice a dreptului civil român“, stabileşte că simpla 
calitate de medic şi farmacist este prin ea însăş o cauză de inca- 
pacitate: | 

Pentvuca, aceste persoane să fie incapabile, se cer următoarele con- 
diţiuni: i 

- 1. Dispoziţia trebue să fi fost făcută în timpul sau în cursul boalei 
de care bolnavul a murit „căci ea ar fi validă, dacă a fost făcută mai 
înainte, pe când dispunătorul era sănătos sau chiar în cursul unei alte boli 
de care bolnavul ar fi scăpat“. (Casaţia franceză). Legea, presupune în 
adevăr că, în caz când boala n'a fost mortală, medicul sau farmacistul 
n'a, putut să exercite asupra, bolnavului o înrâurire destul de mare pentru 
a-i distruge libertatea. 

Mai mult încă, dispoziţia făcută în timpul sănătăţii ar fi validă, 
chiar dacă dispunătorul ar fi devenit mai în urmă bolnav şi ar fi murit 
de această boală, în care el ar fi fost îngrijit de donatar sau legatar, 
căci în asemeriea caz, dispoziţia fiind făcută pe când dăruitorul sau testa- 
torul era sănătos, ea a fost făcută în timpul capacităţii sale, pe când spi- 
ritul său era la adăpost de orice influență streină.: Cu alte cuvinte, 
dispoziţia făcută, fie în timpul sănătăţii fie în timpul unei boli, trebue 
să fie menținută, dacă ea a fost făcută înainte de boala care a cauzat 
moartea. - 

2. Moartea trebue să fie cauzată prin această boală, căci liberalitatea 
ar fi validă, dacă dispunătorul ar fi scăpat de pericolul ce-l amenința, 
sau ar fi murit din întâmplare, de exemplu: într'un-accident, de apoplezie, 
de un anevrism, Ia | . 

Așa dar, decâteori dispunătorul moare de boala "n care el a fost 
tratat, liberalitatea, este nulă; dacă el se întoarce la sănătate, ca este 
validă. 

(După. unii autori streini, dacă dispunătorul a murit în urma unei 
„boli cronice, care s'a prelungit; mai mult timp, dispoziţia, sa nu cade 
sub aplicarea art. 810 din Codul nostru civil, decât atunci când ea a 
fost făcută în perioada în care starea bolnavului a, fost; declarată disperată 
şi în care progresele boalei au cauzat moartea). 

3. Donatarul sau legatarul trebue să fi tratat pe bolnav şi îngrijirile 
sale să fi fost continue: | 

„Lratamentul cerut de art 909 este un fapt complex și împreju- 
vările în care el se produce se apreciază după fiecare specie, în mod 
suveran de judecătorii fondului“ (Casaţia franceză). 

In stricta aplicare a, art. S10 C. C., orice violare a prohibiţiunii 
edictate are ca urmare, în justiţie, anularea liberalităţii, „chiar dacă 
ea ar fi fost ascunsă sub forma unui contract cu titlu oneros, 
pentrucă mu se poate face pe cale directă“. Astfel, substituirea de 
persoană, chiar numai prezumată, atrage -anularea: 

In speţă, constatându-se o serie. de prezumţiuni, premise şi concor=- 
dante, cari toate duc la concluzia că instituirea apelantului N. D. S. ca 
executor testamentar și legatar universal ascunde sub o falșă aparenţă pe 

85008. — Dr, A. Minovici, Tratat de Medicină Legală. i 19



290 INCAPACITATEA DE- A PRIMI LIBERALITĂȚI 

adevăratul beneficiar Dr. S. şi că a fost făcută cu eludarea legii (arti- 
colul 810 C. C.);: | 

„Prin urmare, anularea unei liberalităţi făcute medicului este bazată, 
pe o prezumție legală de captaţiune şi sugestiune, legea, socotind asemenea 
liberalităţi ca făcute nu din libera voinţă a testatorului, ci sub influența, 
abuzivă a medicului asupra bolnavului, prezumțiune legală în contra căreia. 
nici o dovadă contrarie nu este admisibilă potrivit dispoziţiunilor art. 
1202 C. C. (Curtea de Apel, S. I, București, 31 Ianuarie 1923). 

Alexandresco face distineţiunea juridică: actul nu este înezis- 
tent, ci mumai anulabil, iar „această anulare va putea îi pronunţată 
numai după cererea moștenitorilor dispunătorului sau a legata- 

rilor, —'cu alte cuvinte, nulitatea este relativă“, 
a) Tot după el „liberalitatea făcută în contra dispoziţiunilor 

art. 810 ar fi anulabilă, chiar dacă cauza incapacității ar fi încetat. 
înainte de moartea testatorului, când de exemplu femeea bolnavă 
Sar fi măritat cu medicul care a curarisit-o“. Unii autori însă ad- 

- mit validitatea donaţiunii ori a testării cu condiţia ca, „această 
__ căsătorie să fi fost contractată de bună credinţă, iar nu în scopul 

fraudulos de a se înlătura, condiţiunea de incapacitate de a moşteni'. 
Alexandresco nu subscrie la, această teză, pentru că „argumentul 
e departe de a fi decisiv şi trebue aplicat art. 810 în toată ri- 
goarea lui“, | a | 

__0) Deasemenea, „dispoziţia făcută în folosul soţiei medicului, 
care n'ar fi rudă cu dispunătorul în .gradul determinat de lege, e 
considerată ca, făcută însuş medicului printr'o persoană interpusă“ . 
şi aceasta pe temeiul art. 812 C. C.,, care hotărăşte că „sunt re- 
putate ca persoane interpuse tatăl şi mama, copiii şi descendenţii 
şi soţul persoanei incapabile“. — Dimpotrivă, dispoziţia făcută în 
favoarea, soţiei, rudă cu dispunătorul până la al 4-lea grad, e validă. 

c) Şi, exemplificând eventualitatea, Alexandresco determină 
cazul în care însuş părintele medic e lovit de incapacitatea de a 
primi liberalități dela propriul său fiu: 

Tatăl — care, în calitate de medic, ar fi curarisit pe fiul său în ul- 
tima boală — nu are capacitatea de-a primi o donaţiune sau un legat 
dela fiul său bolnav, care ar fi murit de boala de care a, fost îngrijit, 
dacă acesta din urmă a lăsat descendenţi, pentrucă descendenţii excluzând 
pe ceilalţi moştenitori (art. 669 C. C.), tatăl nu are, în specie, calitatea, de 
moştenitor şi nu moștenește pe fiul său“, 

d) Dimpotrivă, fiul medic al tatălui său ar putea să primească 
dela acesta o liberalitate, „bine înţeles în limitele părţii disponi- 
bile, chiar dacă, ar exista alţi copii moștenitori în linie dreaptă“, 

e) După unii autori, incapacitatea nu se aplică bărbatului medic. 
care a îngrijit pe soţia sa în cursul bolii de care a murit, „de oarece 
soţul nu face decât să îndeplinească o datorie impusă de lege (art.
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194 C. 0.)“. Aceiaş soluţie Sar aplica şi femeii medic care ar fi 
îngrijit pe bărbatul ei în boala de care a murit. 

In rezumat, prohibiţiunea edictată de art. 810 C. O. e de drept 
strict, iar jurisprudenţa, n'a variat în ce priveşte interpretarea. 

x 

x * 

1. Anularea dispoziţiunii testamentare se face şi cu aplicaţiunea 
art. 953 C. C., (nevalabilitatea consimțământului smuls prin vio- . 
lenţă sau surprins prin dol): 

Judecătorii fondului pot anula un testament olograf și codicilul ce-l -. 
complectează, când toate circumstanţele de fapt dovedesc că testatorul a 
dispus sub influenţa, medicului care l-a îngrijit în ultima boală. (Trib. 
Tifov, S. III, 27 Iunie 1921). - | 

2. Casaţia, nu numai Ca confirmat teza instanţelor de fond, 
dar încă a statuat că medicului nu-i este admisă administrarea 
nici unei dovezi despre propria sa bună-credinţă şi despre liber- 
tatea de spirit a dispunătorului, şi aceasta pe temeiul art. 1202 
C. 0. (puterea prezumţiei legale): . - | 

Medicul, care a tratat o persoană în boala de care moare, nu poate 
beneficia, de dispoziţiunile între vii sau testamentare, ce acea persoană a, 
făcut în favoarea lui, în cursul acestei boli, şi această prohibiţiune con- 

. . 
stitue o prezumţiune juris ct jure, contra căreia, nici o dovadă contrarie 
nu este admisă. (Cas., S. 1, 1919). . 

3. Numai prin excepție, legea, recunoaște dreptul la moştenire, 
medicului rudă până la al 4-lea grad inclusiv (veri primari) fără, 
a se distinge, dacă înrudirea este directă sau colaterală. Bine în- 
țeles, dacă dispunătorul n'a lăsat erezi în linie directă, In doe- 
trina, şi jurisprudenţa, streină „prin erezi în linie directă se înţeleg 
nu numai aceia cari au un titlu succesibil, dar şi toate rudele în 
linie dreaptă, chiar dacă există o rudă care să nu fie suecesibilă, 
numai faptul existenţei sale face pe medicul, care nu-i rudă a 
bolnavului decât în linie colaterală, incapabil de a primi un legat 

„ “universal“ (Adrien Peytel, „Paris Mâdical“, 15 Ianuarie 1927). 
„In ce priveşte interpretarea legăturii de „rudă până la al 
4-lea grad“, Curtea de Casaţie din Franţa a hotărât că „excep-. 
țiunea, admisă în favoarea rudelor nu e aplicabilă decât celor de 
“sânge, iar nu şi celor prin alianță“, cu singura derogare făculă 
-în favoarea unuia din soți medic care a îngrijit pe celalt soț „nu- 
măi să mu se poată invoca dovada, că -liberalitățile obținute! de 
soţul medic, în loc de a.fi determinate de afecțiunea conjugală, 
mau avut altă cauză decât abuzul de puterea pe care arta sa o 
dădea bărbatului asupra, spiritului femeii sale“. | 

In nici un caz, șnedicul nu poate însă moşteni peste al 4-lea
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grad, chiar dacă. e moștenitorul legitim al defunctului. Prohibi- 
țiunea cade î însă, dacă e el însuş moştenitor în linie directă, alături 

de alți erezi. 
* 

* * 

Prohibiţiunea e de drept strict, dar, precum observă Juris- 
tul francez Adrien Peytel („Paris Mdical“, 8 Ianuarie 1927), de 
vreme ce art. 909 (810 C. C. R.) cere ca liberalitatea anulabilă 
să fi fost făcută în cursul bolii de care a murit dispunătorul, 

„rezultă că, dacă dispunătorul era sănătos atunci când a făcut lhbe- 
ralitatea, medicul păstrează beneficiul liberalităţii, cu toate că mai 
târziu ar fi dat îngrijiri dispunătorului în cursul bohi de care 
acesta a murit“. Deasemenea „testamentul e inatacabil, dacă a fost 

făcut în favoarea, medicului, înv cursul unei boli din care dispu- 
nătorul a scăpat“. 

In' schimb, incapacitatea, medicului e indiscutabilă „atunci când 
dispunătorul era deacum bolnav în momentul când şi-a făcut testa- 

mentul, dacă mu se mai vindecă de această boală, care persistă 
până la moartea lui şi dacă până în ultimile clipe a primit îngri- 
jirile medicului. Se merge chiar mai departe şi se decide: 

„că; dacă vindecarea wa fost decât aparentă, dacă bolmavul a su- 
combat unei recidive a bolii, testamentul făcut în prima perioadă 
mu poate fi valabil“. 

Pentru judecători se pune, în primul loc, chestiunea fixării 
epocii la care incepe ultima boală în cursul căreia bolnavul nu 

„poate face liberalităţi în favoarea medicului care-l tratează: 

Dacă dispunătorul a tnăit vreme mai mult sau mai puţin îndelungată 
într'o stare de slăbiciune sau de suferinţă cronică, adesea nu ştii dacă 
această, stare latentă, trebue legată, de criza finală care a determinat 
moartea. Greutatea provine de acolo că art. 909 (810 C. C. R.) nu cere 
după termenii în cari e redactat, ca dispunătorul să fie atins de o boală 
catalogată sau caracterizată; iar de altă parte, cuvântul maladie cuprins 
în articol arată, că nu se poate asimila, cu această stare situaţia, unei per- 
soane care suferă dureri sau e atinsă de o simplă fragilitate ce reclamă 
un regim şi îngrijiri: a fi fragil nu e tot una cu a îi bolnav (Adrien 
Peytel, „Paris Medical“ 15 Ianuarie 1927). 

'Tribunalele franceze, cari au avut de cercetat asemenea, cazuri, 

au judecat întotdeauna ţinând seama de împrejurările particulare 
fiecăruia din ele. O sentință a 'Tribunalului Senei statuează că 
„prin ultima boală trebue să se înţeleagă nu o stare de leziuni 
organice, a cărei agravare sau desvoltare au avut de urmare criza 
fatală, ci numai acea perioadă în care starea, bolnavului e definitiv 
recunoscută ca, disperată şi în care ultima etapă a mersului incu- 
rabil al bolii nu poate fi decât moartea“, Iar o decizie a Curţii 
de Apel din Paris, însuşindu-și această interpretare, hotărăşte 
că „ultima boală, în sensul articolului 909 (810 C. C. R.) trebue
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să fie considerată ca, început la epoca la care sa declarat la 
bolnav o stare morbidă sfidând orice sforțare a medicinei. şi ne 
mai admițând decât paliative pentru dureri şi distracţiuni pentru 
preocupările bolnavului“, Urmează de aci că, dela această epocă 
„bolnavul nu mai poate face donaţiuni sau legate în beneficiul 
medicului care, după ce l-a tratat anterior, a urmat să-l îngrijească 
după ce situaţia lui a devenit disperată“. Curtea de Casaţie fran- 
ceză n'a 'admis laceastă teză, generală: „Starea de suferinţă şi 

valetudinară în care un individ a rămas până la moartea sa (după 
urma unei fracturi) nu poate fi considerată ca una, care ar cons- 
titui boala de care a murit acest individ (la vârsta de 82 ani). 
Decesul putea fi atribuit unicului fapt al bătrâneţii, aşa că me- 
dicul, care-l îngrijise în timpul unei părţi al stării constante de 
“suferinţă, putea să profite de legatul făcut în favoarea lui, dovada 
relaţiunii dela, cauză la efect între fractură şi deces nefiind făcută“, 

Ultima boală. mai e astfel definită de Curtea de Apel din 
Pau (1872): | 

In caz de boală cronică, ultima boală începe în perioada în care 
boala s'a agravat în aşa fel, încât nu mai încape nici o nădejde de vin- 
decare, şi prin urmare legatul făcut în favoarea, medicului, care a tratat 
pe testator înainte ca această boală să fi devenit mortală, e valabil. 

Vom încheia cu observaţia, că această chestiune a incapa- 
-. cităţii medicului de a primi liberalităţi e de o delicateţă extremă 

şi că mulţi jurişti de seamă s'au ridicat împotriva dispoziţiunilor 
prea, restrictive ale legii. Aşa, Decori, întrun raport citit la So- 
cietatea de Medicină Legală din Paris, conchidea, astfel: 

„Dreptul de a, dispune prin testamentul său e un drept firesc și sfânt; 
Dreptul acesta nu trebue mărginit decât cu moderaţiune şi numai în 
cazurile în cari e locul de a se apăra, testatorul împotriva, impresiunilor 
prea, puternice ca, să li se poată sustrage. E un punct de vedere de care 
va, trebui să ţină seamă legiuitorul, cu ocazia modificării Codului civil“. 

C) Darul remuneratoriu 

Am văzut că, prin derogare dela prohibiţiunea generală, aut. 
„510 declară valide dispoziţiunile remuneratorii cu titlu particular 

(potrivite cu starea dispunătorului şi cu serviciile prestate) şi | 
dispoziţiunile cu titlu universal (în caz de rudenie până la al 
4-lea grad inclusiv). | a 
„__Î. Curtea noastră de Casaţie (decizia din 1899) proclamă va- 

liditatea darurilor snanuale dovedite cu martori. o 
2. In ce priveşte eventuala, disproporţie prea mare între dis- 

poziţia. remuneratorie deoparte şi starea dispunătorului şi. ser- | 
viciile prestate de alta, doctrina, se pronunţă pentru reducerea 
darului, dar nu și pentru anularea totală: :„Dispoziţiunile remu-
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neratorii exagerate sunt reduetibile, după aprecierea judecătorilor 

fondului, fără însă ca judecătorii să poată anula întreaga dispo- 

ziție“ (Casaţia franceză). Tot Casaţia franceză (decizie din 1870). 

hotărăște că „pentruca un legat sau o donaţie să fie considerate 

ca remuneratorii, ajunge ea acest caracter să rezulte din circum- 

stanțe, fără a mai fi nevoie ca în acest scop să se specifice în 
mod expres caracterul remumerator al liberalității“. Această Ju- 

risprudență e complimentară unei alteia (din 1884), prin care 

aceiaş Curte consfințeşte dreptul tribunalelor de a aprecia, în 

mod suveran chestiunea de a, se şti, dacă liberalitatea, nu e în 

realitate decât o remuneraţie: 

Atunci când dispoziţiunea, pare excesivă, judecătorul are căderea 
s'o reducă la o justă proporţie, dar caracterul remunerator al unei donaţii 
interzice judecătorului să pronunţe nulitatea ei. Astfel, atunci când un 

legăt a fost făcut în favoarea unui medie de către bolnavul căruia, i-a 

dat îngrijiri, iar nulitatea acestui legat e esrută pentru cauză de incapa- 

citate a legatarului şi se face totodată oferta unei sume care să ie loc de 
Alu leg 2 
care. poate să ordone reducerea lui dacă-l găseşte excesiv, dar nu poate rosti 

nulitatea lui, mărginindu-se să acorde medicului suma oferită. 

don DOnurt” umea de captaţie: 
v ? 

Darul remuneratoriu de o valoare prea, mare, față de serviciile pres- 
tate şi îngrijirea, dată testatorului face dovadă de un adevărat abuz de 

influență comis de doctorul ce-l invoacă. (Trib. Ilfov S. III, 27 Iunie 
1921; Curtea de Apel din București, 1923). 

4. In cazul când, pentru eludarea prohibiţiunii legale, un 

titlu universal de fapt ar fi îmbrăcat cu forma de dispoziţie re- 
muneratorie, el e anulabil, de oarece, în specie, art. 810 nu admite 
decât o dispoziție cu titlu particular, cea cu titlu universal fiind 
strict limitată la anumite condițiuni de rudenie (art. 810, excepţia 
sub No. 2). | | 

5. Alexandresco mai observă, că medicul sau farmacistul be- 

neficiari de o dispoziţie remuneratorie nu pot reclama 'şi ono- 
rariul, „deoarece caracterul remuneratoriu al dispoziţiei implică 
răsplătirea serviciilor prestate şi plata datoriei care rezultă din 
acest serviciu“. Iar autorii streini, partizani ai acestei teze, admit 
excepția, pentru obiectul de artă, de pildă, lăsat medicului drept 
mulţumire de către bolnavul pe care l-a îngrijit vreme mai în- 

delungată, „pentrucă acest dar e socotit mai mult ca o amintire 
decât ca plata serviciilor prestate, şi astfel medicul va putea să 
ceară dela moștenitorii defunctului plata serviciilor sale“.



D) Revocabilitatea donaţiunii 

In spiritul articolului 829 C. C. (revocarea donaţiunii între | 
vii „pentru neîndeplinirea condiţiunilor cu cari s'a făcut, pentru 
ingratitudine,...*) donaţiunea între vii în beneficiul medicului se 
poate revoca, numai când se face dovada caracterului ilicit sau 
imoral; altminteri, rămâne valabilă: 

Este valabilă donaţiunea făcută sub o condiţiune rezolutorie, care 
„nu e nici potestativă, nici ilicită, nici imorală. In adevăr, validitatea con- 
diţiunilor cari ar supune la, rezoluţiune o donaţiune pentru cazul când 
dăruitorul ar scăpa din cutare pericol sau maladie, altfel fie zis propter 
mortis suspicionem nu se mai poate contesta. O asemenea donaţiune nu 
se mai poate analiza în donaţiune mortis causa, donaţiune prohibită, 
deoarece, între altele, Jipseşte caracterul distinctiv al revocabilităţii. (Trib. 
Ilfov, S. I, 18 Februarie 1889). 

E) Situaţia medicului consultant 

Toate dispozițiunile cu privire la incapacitatea de a primi. li- 
beralități nu se aplică medicului consultant sau medicului care 
numai întâmplător a fost adus la căpătâiul bolnavului. 

| 1. După autorii streini, citați de Alexandresco, „pentruca, me- 
dicul consultant să fie declarat incapabil în baza art. 810 C. C, 
trebue ca vizitele sale să fi fost atât de dese, încât să poată fi. 
considerat, în fapt, ca medic curant. 

Curtea de Casaţie franceză (decizie din 1835) a stabilit şi 
ea principiul că „o consultație nu creiază elementul legal al inca- 
pacităţii“, dar că prohibiţiunea edictată de art. 909 (810 C.O. R.) 
e 'operantă „atunci când. vizitele medicului consultant devin des- 
tul de dese, pentruca el să poată fi privit drept colaborator al 
medicului curant la, tratarea bolii, 

2. După cum observă Adrien Peytel („Paris M&dical“, 8 Ia- 
nuarie 1927), se iveşte destul de des cazul ca un medic să supra 
vegheze, numai cu tithu de prieten, în cursul unei lungi. bok, tra- 
tamentul impus de- medicul curant. Un atare medic nu poate fi 
considerat ca tratat pe bolnav şi aceasta în conformitate cu o 
decizie din 1900 a Curţii de Casaţie din Franţa:, „Medicul care, 
în cursul ultimei boli a dispunătorului, nu i-a dat acestuia, decât 
câteva consilii, spre a-i procura o ușurare imediată, nu poate fi 

„socotit drept unul care ar fi tratat pe bolnav, în înţelesul ast. 
909, de vreme ce există un medie curant, iar consiliile mau fost 
decât accidentale“. Aa E 

In sprijinul. acestei interpretări, se pronunţase anticipat Tri- 
bunalul. civil din Lyon, într'o speţă de felul celeia care formează 
ipoteza făcută, de Peytel, cu singura deosebire că beneficiarul dis- 
poziţiei testamentare nu era însuş medicul, ci copiii acestuia:
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După ce expune elementele incapacității medicului de a primi libera- 
lități — astfel cum reiese din textul art. 909 C. C. (810 C. C. R.) — 
Tribunalul își motivează astfel, pe, circumstanţele de fapt. şi pe conside- 
rațiunile de doctrină, hotărârea prin care proclamă validitatea legatelor 
făcute în folosul copiilor medicului prieten al bolnavului: 

„Considerând că aplicaţiunea acestor regule de drept la circurastan- 
ţele procesului ne conduce întru a recunoaște validitatea dispoziţiunilor 
testamentare făcute în profitul celor trei copii minori ai doctorului Ceuil- 
leret de către d-na, Balleidier de cujus; 

- „Considerând că d-na Balleidier a încetat din viaţă la Lyon la 24 
Septembrie 1880 și că, după desluşirile date, se poate preciza, prima, ju- 
mătate a, lunei Maiu 1880 ca dată a începerei ultimei perioade a boalei 
care a cauzat moartea; că de altă parte, la, o dată cu mult anterioară, adică 
tocmai lo. 6 Iulie 1879, d-na Balleidier, printr” un testament olograf, a 
făcut mai multe legate copiilor Ceuilleret; că, la această epocă, fără în- 
doială, dânsa putea, să sufere, în sensul vulgar al cuvântului de boala 
de care a murit, dar în sensul juridic nu, pentrucă această boală 
nu intrase încă în perioada, finală, aceea în care îngrijirile medi- 
cului caută să fie asidue și necesare, și în care influenţa, sa, poate deveni 
excesivă asupra, spiritului bolnavului; că, astfel fiind şi numai din acest 
singur punct de vedere, legatele făcute copiilor Ceuilleret nu ar putea fi 
isbite de nulitatea, pronunţată de art. 909 din Codul civil; 

„Considerând pe de altă parte că din cireumstanţele cauzei. aL Te 
sultă de loc că doctorul Ceuilleret ar fi fost medicul curant al d-nei Ballei- 

dier, nai ales în timpul ultimei perioade a boalei sale, acela adică care a 
tratat-o într'un mod obicinuit, până la moarte-i; că vechi relaţiuni de ami- 
'ciţie uniau pe D-na Balleidier cu familia Ceuilleret; că unul din fiii 
Ceuilleret, acela, căruia i s'a legat 4000 fr. şi mai multe obiecte mobile, 
era, botezat chiar de dânsa; că aceste relațiuni făceau ca adesea ori doctorul 
Ceuilleret să viziteze pe d-na Balleidier; că în această situațiune el a 
putut uneori să-i dea, consultațiuni asupra stărei sănătăţii sale, dar că 
aceste consultaţiuni veneau mai mult dela amic decât dela doctor; că, însă 
apare constant că, cel puţin din luna Mai 1680, ea a avut ca, medie 
curant pe doctorul Carry. Că deşi s'a relevat că în timpul ultimei perioade 

"a boalei, doctorul Ceuilleret a fost chemat odată în consult de către me- 
dicul curant şi că a prescris două ordonanţe, totuşi aceste îngrijiri acciden- 
tale 'şi justificate îndestul prin velaţiunile de amiciție de cari s'a vorbit 
mai sus, sunt cu desăvârşire neîndestulătoare pentru a putea să anuleze 
donaţiunile făcute copiilor Ceuilleret. Că trebue a se ţine seamă că doo- 
torul Ceuilleret; a părăsit orașul Lyon la 23 August 1880 unde nu s'a 
întors decât la 2 Octombrie următor, adică după moarțea, d-nei Ballei- 
dier, care a avut loc la.24 Septembrie; că această absență este cu totul 
incompatibilă cu calitalea de medic curant ce se prelinde a î se da; 

„„Considerând că elementele cauzei sunt îndestulătoare pentru a forma 
convingerea Tribunalului și'fae cu totul inutilă cererea la, care defendorii 
au conchis î în mod subsidiar, aceia adică de a, produce și alte probe; 

„Pentru aceste motive, condamnă pe legatarii universali ai decedatei 
Balleidier să predea, minorilor Ceuilleret Jegatele ce ]i se s'au făcut prin 
testamentul cu data 6 Talie, ele. (Trib. Lyon, 16 August 1881).



| PARTEA II | 

EXPERTIZELE MEDICO-LEGALE 
„La fantaisie medicale peut s'im 

proviser, mais la science veritable et 
honntte est l'oeuvre du temps et de 
L'experience (Legrand du Saulle). 

In „Introducerea“ tratatului de faţă, am arătat rolul covâr- 
„ şitor îndeplinit de medicul expert ca auxiliar imediat şi indis- 

pensabil al justiţiei. Misiune asupra căreia, nu se poate îndeajuns 
stărui, de oarece medicului-expert îi este încredinţată 'soarta indi- 

* vidului din clipa în care vede lumina zilei şi până'n mormânt. 
Ca atare, expertul intervine în toate aplicaţiunile legislaţiei civile 
şi penale cari interesează avutul, onoarea, libertatea şi viața omului, 
nu numai sub raportul intereselor sale individuale ci şi sub acela. 
al intereselor permanente ale societăţii. Precum cu multă temei- 
nicie observă 'Tanoviceanu, cu privire la ştiinţa” antropologiei 
penale create de Cesare Lombroso, „dreptul penal se" întemeiază 
astăzi mai mult pe psichologie şi fiziologie şi mai puţin pe logică 
şi metafizică, infractorul fiind astăzi supus la un examen amă- 
nunţit şi conştiincios, sub raportul anatomic, biologie şi psichologic“. 

Insăş această constatare dovedeşte câtă cireumspeeţiune trebue | 
să prezideze la conferirea mandatului de medic-expert şi ca. întă- 
reşte sfatul dat, acum optzeci şi ceva de ani, de Orfila: „Judecă- 
torii de instrucţie nu trebue să îneredinţeze expertizele medico-le- 
gale decât unor oameni luminaţi. Apărarea nu va găsi niciodată 
un sprijin solid solicitând cooperarea, relei-credințe, a ignoranței 
Şi chiar a semi-științei“, O expertiză medico-legală, prost făcută 
poate pricinui, precum observă, Hoffman, o adevărată catastrofă, 
cu caracter individual, familial ori social: „les jurisconsultes 
jugent suivant qu?on leur rapportet (Ambroise Par6). Medi- 
cul-expert, la lumina investigaţiunilor sale în problemele ce i se pun 
„cari sunt individuale, dar se reproduce în condițiuni mai mult sau 
mai puţin identice şi au între ele trăsături de asemănare“ — adună 
dovezile ori simplele indicii pe cari se. va sprijini judecata. 

Că şi medicul legist poate uneori greşi e incontestabil, pentrucă 
şi el e om, iar ştiinţa, omenească nu e niciodată infailibilă. Dar un 
„medie legist, cu pregătirea lui specială şi cu experienţa!i per- 
sonală, nu va cădea niciodată fin păcatul expertului improvizat 
despre care vorbia Brouardel (în 1886) şi care, însărcinat eu
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expertiza cadavruiui unei femei înecate întrun puț, — fără a pro- 
ceda la examenul exterior şi deci fără a releva măcar urma vreurei 

".echimoze sau a vreunei contuziuni, şi fără a practica autopsia — 
a întoemit un raport medico-legal, prin care conchidea: „Pentru 
„ine, e evident că femeea aceasta a fost înecată de bărbatul ei, 
„pentrucă acesta în fiecare noapte, sub pretext de colici hepatice, 
„pleca de acasă ca să se plimbe, spunea el, dar în realitate spre 
„a se duce să se culce cu o altă femee. Cu siguranţă că şi-a înecat 

„soţia, spre a se descotorosi de ea“. Un medie legist e incapabil - 
de o asemenea monstruozitate. - 

Că există un antagonism latent între magistrat şi expert, an- 

tagonism care uneori se manifestă prin conflicte regretabile şi 
adâne dăunătoare interesului societăţii, în deosebi în cazurile de 
alienaţie minţală, e foarte adevărat; dar vina întreagă o poartă 
judecătorul care nu vrea, să facă, demareaţia cuvenită între puterea 

judecătorească şi misiunea conferită omului de ştiinţă. Medicina 

legală nu contestă, dreptul absolut al instanţei judiciare de a se 
pronunţa suveran în materie de internare, dar şi judecătorul trebue 

să se pătrundă de necesitatea. şi obligaţia, legală şi mai ales mo- 
rală, de a-şi întemeia hotărârea pe avizul știinţificeşte motivat 

-al expertului. Pentrucă singură expertiza -medico-legală e califi- 
cată să indice oportunitatea internării sau a lăsării în libertate 
a persoanei prezintată ca. atinsă de desechilibru cerebral. 

E dar evident, precum am arătat şi în partea introductivă, 
că o expertiză medico-legală nu poate fi încredinţată decât me- 
dicilor cu o pregătire deosebită, familiarizați cu preseripţiile şi 
ale Codului Penal şi ale celui civil. Medicul-expert trebue, deo- 
pildă, să lămurească pe judecător dacă faptul medical, care for- 
mează, obiectul expertizei, e de natură de a exercita o înrâurire 
asupra aplicării textului de lege, cu un cuvânt dacă el are vre-un 
interes şi ce anume interes pentru întreaga construcţie a afacerii 

judiciare. 
”. Necesitatea aceasta a colaborării omului de ştiinţă la for- 

marea judecății, precum am arătat-o în „Evoluţia medicinei le- 
gale“, a fost simțită din vremurile cele mai îndepărtate şi o 
găsim proclamată într'o formă neîndoioasă în Constitutio crimi- 
malis Carolina a lui Carol-Quintul (1532): „Medicina trebue 
să intervină în cazurile bine determinate, spre a ajuta şi lumina 
justiţia“. In Franţa, în 1670, o ordonanţă a lui Ludovic: XIV 
extinde la întreg teritoriul ţării organizaţia, medicinei legale care 
funcţiona la Paris depe vremea lui Henric IV care, în 1606, crease 
corporaţia medicilor şi chirurgilor legiști. Un edict din 1602. pune 
„în sarcina primului medie al regelui grija de a numi în toate 
oraşele de jurisdicţiune două persoane ale artei medicale şi chi- 
rurgicale, bucurându-se de cea mai bună reputaţie şi cunoscute
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prin probitatea şi experienţa lor, spre a face vizite şi rapoarte în 
justiţie“. In embrion, expertiza medico-legală exista încă din vea- 
cul al Il-lea, la Paris, şi mai târziu sub Filip-cel-Frumos (înce- 
putul secolului XIV) — „corpul medicilor, chirurgilor şi matroa- 
nelor jurate ale Curţii dela Châtelet, pentru facerea, rapoartelor 
destinate ucestei Curți“. — Vom aminti. și deeretela papilor şi 
conciliilor din dreptul canonic (din secolul XII până în secolul 
XVI), cari pentru cazurile de impotenţă, căsătorie, facere, legi- 
timitatea, nașterilor, atentatele la pudoare, pun principiul „Qua- 
cumque în arte peritis credendum est“, 

__ Dar şi la noi, încă de acum trei sute de ani, principiul ex: 
pertizei medicale e proclamat în Pravila lui Matei Basarab, care, 
pentru “cazurile de alienaţie mintală, deopildă, prescrie pentru 
Judecător obligaţia de a lua avizul vracilor. | 

In legislaţia noastră actuală, se prevede în mod imperativ 
că expertizele medico-legale nu pot .fi încredințate decât medi 
cilor-legişti atitraţi: 

Ari. 93 (L. $.). — Toate expertizele medicale, civile şi penale recla- 
mate de justiţie, se vor îndeplini de medici legiști conform cu dispoziţiu- 
pile acestei legi. _ | 

Toate actele de expertiză medico-legală se vor supune revizuirii şi 
aprobării comisiunii medico-legale, i Sa | 

Oridecâte ori justiţia, va ordona o comisiune pentru expertiză medi- 
cală civilă sau penală, din ea va, face parte, în mod obligatoriu, cel puţin 
“un medic-legist titrat în specialitate. - . Ne 

Iar o altă dispoziţiune a Legii Sanitare din 1926 preserie 
condiţiunile de recrutare a medicilor legişti. 

Art. 94. — Se .va crea, pentru toată ţara, un număr suficient de 
inedici legişti, plătiţi din budegetul Statului, în limitele mijloacelor bud- 

„getare. Medicul legist va fi plătit cu leafă de 600 lei lunar şi 200 lei 
“lunar pentru cheltuelile de transport. 

Numirea de medic-legist se dă de Ministru, prin decret regal numai 
acelor cari posedă diplome de medic-legist şi conform avizului Comisiunii 

- medico-legale, în urma, unui concurs ce se va, ţine înaintea unei comisiuni 
- formate din 2 delegaţi ai Consiliului sanitar superior, desemnaţi de con- 
siliu, şi 3 delegaţi ai Comisiunii medico-legale, conform regulamentului 
ce se va alcătui. 

Comisiunea Medico-Legală, depe lângă Ministerul Sănătăţii 
şi Oerotirilor Sociale, despre care e vorba în art. 9% şi 4 L. 8. 
e: cârmuită de un regulament special, ale cărui dispoziţii urmează 
a fi încorporate în lege, la cea dintâi modificare a, acesteia. Prin- 
cipalele dispoziţiuni ale zisului regulament sunt: 

1. Comisiunea Medico-Legală se compune din 7 membri, profesori 
la Facultatea, de Medicină din Bucureşti, şi anume: un profesor de me- 
dicină-legală sau directorul „Iristitutului Medico-Lepal „Prof. Dr. M..
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Minovici::, şi câte un profesor de psichiatrie, obstetrică, anatomie pato- 
logică, chimie, chirurgie și un internist.. . 

2. Membrii acestei comisiuni se numesc, prin decret regal, pe termen 
„de 4 ani, la expirarea căruia li se poate reînoi mandatul. 

3. Comisiunea, e prezidată de profesorul de medicină legală sau de. 
directorul „Institutului Medico-Legal „Prof Dr. M. Minovici“. 

"4. După propunerea președintelui acestei comisiuni, Ministerul poate 
crea, în măsura necesităţilor, comisiuni medico-legale la Iaşi şi Cluj. 

Compoziţia acestora din urmă va, fi identică celeia a comisiunii din Bu- 

cureşti şi ele vor fi prezidate de profesorul de medicină-legală dela Facul- 

tatea, respectivă. 
5. Ca atribuţiuni, Comisiunea Medico-Legală verifică şi aprobă actele 

medico-legale ce i se transmit de autorităţi. 
Pentru toate lucrările sale, Comisiunea are dreptul să ceară, dela 

organele justiţiei orice informaţiuni; ea poate cere noui anchete şi cerce- 
tări locale şi provoca la nevoie contra-expertize. 

Prin intermediul Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar comisiunea 
poate da, atât medicilor cât și organelor judecătoreşti instrucţiuni asupra 
modului cum trebuese întocmite actele medico-legale şi cum să fie înain- 
tate Comisiunii, pentru a nu se produce întârzieri zădarnice în mersul 

justiţiei. ! 
6. Şedinţele Comisiunii Medico-Legale din Bucureşti — care nu. 

poate lucra cu mai puţin de 4 membri (în caz de paritate, votul preșe- 
dintelui. preponderează) — se ţin în localul „Institutului Medico-Legal 
Prof. Dr. M. Minovici“. Când Comisiunea controlează un act medico-legal 
dresat de unul din membrii ei, acesta nu poate lua parte la lucrări.. 
Membrii Comisiunii sunt datori a ţine secrete actele, informaţiunile şi cer- 
cetările la cari participă. Ma 

1. Hotărârile Comisiunii Medico-Legale pot fi apelate la. Consiliul 
Sanitar Superior, în termen de 15 zie dela comunicare. 

Vom încheia expunerea organizării medicinii legale, cu un 
deziderat: să se interzică medicilor de spitale de a face autopsia 
morţilor din serviciul lor, pentrucă nu e de conceput ca acelaş 
medic să se controleze pe sine, știut fiind că „o autopsie rău 

făcută nu se mai poate reface“. In schimb, consider ca un drept 
al unui atare medic de a asista la necropsia pacientului mort sub 
îngrijirile sale, îndeosebi atunci când responsabilitatea lui ar pă- 
rea angajată.
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MEDICUL EXPERT 

A. Misiunea şi insuşirile lui 

Inainte de a trece la practica, expertizei medico-legale, î în civil 
şi în penal, e firesc să precizăm caracterul misiunii medicului-ex- 

pert. Intre rolul acestuia şi acela, al medicului tămăduitor e o de- 

marcaţiune fundamentală: pe când pentru practician, după cum 

observă Brouardel, „însuș procesul boalei se însărcinează de a 
arăta valoarea, aprecierilor lui, el neraţionând asupra unui fapt 

împlinit, definitiv, ci asupra unor probabilităţi de domeniul viito- 
rului şi mărginindu-se să emită o părere“, în medicina legală, 
expertul e pus în faţa unor acte pasibile de anumite articole din 
cod. Medicul-expert are să răspundă la întrebări precise cu privire 
la acte calificate delict sau crimă, acte săvârşite, definitive, şi i se 

cere. „să arate cari au fost împrejurările delictului sau crimei, a 

căror interpretare e de resortul medicinei“. Lui nu i se cere, ca 

medicului tămăduitor, o părere despre şansele probabile sau po- 
sibile ale pacientului, ci o demonstraţiune ştiinţifică a cazului supus 
cercetărilor sale. „Medicul expert trebue să facă dovadă indiscu- 

tabilă a, originii faptului medical care interesează justiţia, iar în 
caz de îndoială, să recunoască, imposibilitatea în care se află de 
a trage concluziuni definitive, pentrucă altminteri, cu afirmaţiuni 
insuficient întemeiate, riscă, să-şi încarce cugetul cu o eventuală e- 
roare judiciară. Atunci când nu e absolut dovedit — ne învăţa pe. 
vremuri Brouardel — prin leziunile, prin cercetările anatomice că, 
depildă, arima cutare a fost săvârșită, expertul trebue să răspundă: 
Nu-e demonstrat că .... Nehotărârea, aceasta îşi poate avea justi- 
ficarea, în însăş imperfecţiunea ştiinţei ajutătoare la luminile că- 
reia recurge medicul-expert, „în deosebi în cazurile în cari e vorba 
de fenomenele vitale. Convingerea expertului trebue să se bazeze 
pe un mănunchiu de fapte, iar nu pe un simptom izolat“. De aci şi 
imposibilitatea de a, se vorbi de o certitudine absolută pentru toate 
concluziunile unei expertize medico-lgale. Căci, precum observă toţi 
marii înaintași, dacă medicina legală se poate rosti cu o precizie 
“matematică în chestiunile de domeniul fizicii şi chimiei (natura, şi 
“proprietăţile corpurilor) şi în cele de resortul anatomiei normale
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sau patologice, ea nu poate oferi justiţiei decât probabilităţi ori- 

Qecâteori e vorba de fenomenele vieţii, de funcțiuni biologice şi 

de simptome. Pe cât de definitivă e demonstraţiunea în cazurile de - 

determinare a, felului de moarte sau de otrăvire (unde se serveşte 

de cunoştinţele precise ale fiziologici, anatomiei şi chimiei), pe atât. 

de precară e siguranța când trece dela faptul material la induc- 

iuni. Indeosebi, în cazurile de alienaţie mintală, expertul trebue 

să se încunjure cu toate garanţiile ştiinţifice imaginabile, pentrucă, 

precum tot Brouardel observă, „el nu se mai află în faţa unui fapt 

“medical imuabil, între momentul examenului infractorului şi acela 

al perpetrării infracţiunii scurgându-se un timp mai lung sau mai 

scurt. Cercetările nu mai au de obiect un fapt definitiv, ci un 

om viu şi variabil, o stare mentală anterioară“. | 
In facerea, demonstraţiunii sale, medicul expert nu trebue să 

piardă o clipă din vedere, că el nu are să se preocupe de nici 0 

altă consideraţiune afară de aceea a ştiinţei; el nu are de examinat 

un delict sau o erimă, pe el nu trebue să-l intereseze calificarea îap- 

tului, care este de atributul exclusiv al organelor justiţiei şi a căror 

convingere este tocmai în funcţiune de elementele de apreciere o- 

ferite de demonstraţiunea, omului artei: „Să învăţăm de a ne măr- 

gini; să nu încercăm de a, ne 'ntinde ştiinţa, dincolo de adevăratele 

ei limite, şi să ne amintim că, în starea actuală a legislaţiei, func- 

iunile de medic-expert se mărginesc şi trebue să se mărginească 

la a constata un-punet sau o împrejurare de fapt, a se rosti asupra 

unei chestiuni de artă și de ştiinţă; aceste funcţiuni n'au nici o 

legătură indirectă cu aplicarea, cu executarea legilor, cu chesti- 

unea de drept“ (Chaussier). In acelaş sens se exprimă Orfila: „Pus 

între acuzare şi apărare, medicul expert trebue să se mărginească 

să dea justiţiei elementul ştiinţific cerut, fără să se gândească la 

consecinţele eventuale ale intervenţiei sale“. Medicul-expert trebue 

să fie înarmaţ cu o astfel de cuirasă sufletească, încât să rămână 

absolut impasibil la toate contingenţele vieţii, iar „interesul viu, 

nemijlocit al individului — după cum se exprimă Max Simon — să 

nu eclipseze, în conştiinţa sa sguduită, interesul abstract, îndepăr- 

at al societăţii, al justiţiei. Menţinându-se în limitele atribuţiunilor 

legale ale științei, medicul-expert nu trebue să aducă decât două 

lucruri: știință şi hotărâre neclintită“. | 

„Prin expertiza sa, medicul-legist, exereită o înrăurire decisivă 

asupra celei mai delicate dintre prerogativele societăţii: epresiunea, 

infracţiunilor. Pe demonstraţiunea lui, precum am spus, se bizue 

hotărârea, judecătorească. E nevoie dar nu: numai de o cultură 

ştiinţifică plurilaterală — că doar infinite sunt chestiunile cari pot 

solicita competinţa, lui, — dar și de o astfel de educaţie psichică, 

încât concluziunile investigaţiunilor sale să nu reflecteze impre-
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siuni personale, ci să fie rezultanta, unor constatări riguros veri- 
ficate ştiinţificeşte. Această concepţiune despre rolul şi datoria ex- 
pertului e admirabil cristalizată în vechiul adagiu: „Iedicul legist 
trebue să-şi astupe urechile şi să deschidă ochii“ şi să-şi pună lacăt 
gurii, voiu adăuga eu, până nu trebue să vorbească acolo unde cu- 
vântul lui cântărește în cumpăna dreptăţii. ă 

Lui i se dă o ecuaţie sau un sistem de ecuaţii cu una sau mai 
multe necunoscute şi numai pe baza unor date certe şi a unor de- 
ducţiuni fireşti, urmează să găsească soluțiunea. Şi stărui asupra, 
termenului de soluţiune, pentrucă nu o dată s'a întâmplat ca mediei 
experţi, fără o suficientă pătrundere a deontologiei lor speciale, * 

"să-şi uite adevăratul rol de informatori calificaţi, spre a se sub- 
stitui Juratului, exprimând o părere, o convingere intimă. In pre- 
legerile pe cari decenii în şir le-am ţinut la Facultatea de Medicină 
din Bucureşti, am insistat mereu asupra, pericolului acestei con-| 
fuziuni de atribuţii: urmărirea judiciară în sine nu-l priveşte pe 
medicul-expert; unica dar marea lui chemare e de a proiecta lumină 
asupra, circumstanțelor în cari delictul ori crima au fost săvârşite, 
sau de a se rosti dacă individul, al cărui examen i-a fost înere- 
dinţat, se bucură sau nu de plenitudinea, facultăţilor sale mintale. 
Medicului expert i se cer, pe lângă o vie memorie vizuală Şi au- 
“ditivă, două mari însuşiri morale: o complectă desinteresare de 
persoana, sau de obiectul acţiunii judecătoreşti; o conştiinţă neclin- 
tită în serviciul ştiinţei. Pentrucă numai așa ar putea evita de a 
cădea în păcatul neiertat de a induce justiţia în eroare, — păcat cu 
mult mai greu decât acela de a nu fi putut împiedica o eroare ju- 
diciară. „Expertul nu are de răspuns că e probabil că faptul cu- 
tare a fost săvârşit în cutare ori cutare condiţiune, sau că faptul 
cutare ori cutare poate să decurgă din cutare ori cutare alt fapt; 
el trebue să declare că e demonstrat că faptul cutare a fost săvârşit 
în cutare ori cutare condițiuni“ (Brouardel). 
„Deşi are obligaţia să cunoască legea, el nu are calitatea, de a 

o interpreta, sau discuta. Pentrucă, după frumoasa, definiţie a lui 
„Legrand du Saulle, medicul-expert nu e nici judecător, nici acu- 
-Zator, nici apărător: „Călăuzindu-se numai de inspirațiile minţii 
sale, ştiinţei sale şi probităţii sale, el trebue să se mărginească la 
constatarea faptului ştiinţific şi să expună limpede şi conştiincios 
examenul clinic eu. care a, fost însărcinat, fără a avea să se preo- 
cupe de consecinţele posibile ale acestor cercetări. Servind cu ere- 
dinţă ştiinţa, nu serveşte oare în acelaş timp şi adevăratele inte- 
rese ale justiţiei şi ale adevărului? i 

» Vârit6 dans la scienee et moralit6 dans Part“ — iată „cele 
două mari porunci ale medicului în slujba, justiţiei. EI ştie că are 
a datorie sacră de îndeplinit și nimic nu trebue să-l abată dela
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calea dreaptă trasă de conştiinţa, sa: „Acelaş curaj care-l face pe 
medic să înfrunte primejdia ciumei, trebue să-l susțină și să-l facă 
să înfrunte atacurile cele mai veninoase, Nici strigătele poporului 
reclamând. execuţii capitale, nici severitatea magistraţilor dispre- 
țuitori de adevărul psihologie, nu trebuie să-l abată dela chemarea 
lui de învăţat şi dela. datoria lui de martor. Sarcina lui e de a 
spune adevărul. Treaba societăţii, să ţină ori nu seamă de acest 
adevăr“. (Conolly). “ | 

Medicul-expert face, după cum am spus, abstracţiune că are 
în faţa sa, un inculpat, pe el nu-l interesează. decât faptul medical 
examinat sub toate feţele lui: Sub acest raport e clasică riposta lui 
Gilbert-Ballet la întrebarea stăruitoare a preşedintelui unei Curți . 
cu Juraţi, care cerea omului artei să se pronunțe asupra vinovă- 
ţiei acuzatului: „Domnule preşedinte, eu sunt aci medic şi vă arăt 
ce are din punctul de vedere medical inculpatul pe care sunt însăr- 
cinat să-l examinez. D-voastră aveţi să hotărâți dacă este sau nu 
vinovati“, 

* 

* x. 

Insuşirea, de căpetenie a unui medie legist—spune Brouardel— 
e de a fi conştient de lacunele educaţiei sale speciale şi de a avea 
curajul s'o mărturisească. „In cazuri speciale—observă 'Tourdes— 
medicul expert nu trebue să treacă dincolo de ceeace starea actu- 
ală a .ştiinţei îngădue să se afirme; trebua să aibă francheţa de a 
mărturisi: „Nu ştiu“. Medicina legală e, în esenţa ei, o artă şi „arta 
e'o metodă perfectibilă şi sueceptibilă de modificări“ (Lacassagne). 
Adevăratul învăţat, după cum îl caracterizează marele chimist | 
Marcelin Berthelot „e modest şi cumpănit în afirmaţiunile sale, 
ceeace adesea i se impută ca o dovadă de nevolnicie, pe când 

„în realitate dânsul socoate această reticenţă ca, o cinste pentru el, de 
oarece cunoaşte marginile certitudinii omeneşti şi slăbiciunea, 
propriului său spirit. Iată de ce savantul nu învaţă pe alţii nici un 
catechism şi nu se declară niciodată organul infailibil al unei dogme 
invariabile“. Adevăr exprimat în formă mai lacânică de Descartes: - 
»Trebue să preferăm cunoaşterea unei fărâme de adevăr vanităţii 
de a părea că nu ignorăm nimic“, Precept cu o egală tărie crista- 
lizat şi în această vechie maximă: „Si vous eroyez beaucoup savoir, 
et savoir bien, souvenez-vous que c'est peu de chose pres de ce 
que vous ignorez“, 

Deaceea, voiu încheia această expunere a caracterului şi mi- 
siunii medicului-expert cu următoarele precepte, cari trebue să fie 
catechismul oricărui medic în serviciul justiţiei și pe cari le-am 
săpat pe unul din zidurile hallului care precede marele amfiteatru 
al „Institutului Medico-Legal Prof. Dr. M. Minovici“ din București:



PRECEPTELE MEDICO-LEGALE 305 

1. Tota medicina prudentia est. 

2. Învață, prin îndoială, să cumpăneşti toate elementele adevărului ştiinţific. 
3. Priveşte cu atenţiuna şi cercetează cu deamănuntul ceeace vezi, 
4. Un caz, în aparenţă foarte simplu, e, în realitate, adesea dintre-cele mai 

complicate, : 

- 5. Evită teoriile pripite şi fereşte-te. de îndemnurile imaginaţiei. 
6. Să nu faci niciodată ipoteze complicate. 

"2. Fii totdeauna obiectiv, pentrucă n'a! de exprimat o convingere, ci de tacut o o 
demonstraţie. Da mihi factum, st dabo tibi jus! 

8. Astupă'ţi urechile, închide gura şi deschide mari ochii pentruca, ia adăpostul 

oricărei sugestiuni streine, să nu te pronunţi decât după e ce te-al pătruns de temeinicia 

celor constatate. 

9. Procedează cu ordine şi metodă, după un plan în prealabil abil croit. Nu uita 

că o autopsle o dată greşită nu mai poate fi îndreptată. 

10. Medicul-legist trebue să poseadă trei lucruri: meşteşugul, ştiinţa, arta. Meşte- 
şugul îl înveţi, ştiinţa o dobândeşti prin muncă trudnică. Arta, însă, e un dar firesc, 
instinctiv; de care numai cei aleşi au parte. - 

Pătruns de aceste adevăruri, medicul-expert va fi cu adevărat 
vrednic de marea sa chemare socială, în termeni atât de înaripaţi 
caracterizată de marele Legrand du Saulle: | 

„Cât de admirabilă e profesiunea care aşează pe “un om dea- 
supra tuturor întâmplărilor cari sbuciumă, şi însângerează o ţară; 
care-i deschide toate ușile şi-i înlesneşte şi prilejul de a, face binele 
peste tot; care-i dă putinţa să vadă toate, să audă toate şi totuşi, 
să-și pună lacăt gurii; profesiune care-l face să nu: vadă, î în indi- 
vizii cei mai rătăciţi, cei mai de plâns sau cei mai cu păcat, decât, 
niște bolnavi vrednici de o egală solicitudine; de a nu se lăsa înră- 
urit de nici un sgomot de afară şi dea putea cerceta, impasibil pe 
biruitor ca şi pe'cel biruit, pe cerşetorul întins pe patul său de scân- 

„duri sau pe Arhiepiscopul Parisului în puşcărie, pe spionul prusac în 
"închisoare sau pe preşedintele Curţii Supreme într'o celulă de con-- 
damnat la moarte, şi de a, primi dela toţi aceleaşi 1 mărturii de respect 
şi de mulţumire!“. ; ip 

Indeosebi delicată e misiunea âxpertului, când are să se pro- 
nunţe într'un caz în care inculpatul e un.medic. Brouardel, cel din-. 
iâiu, a formulat în următoarele nouă precepte atitudinea, Şi pur-. 
tarea exportului în atare î împrejurare: 

1. Uită raporturile ce le-ai fi avut cu confratele pus sub 
urmărire; Sie 

„Nu aprecia faptul incriminat după moralitatea inculpatului, 
cupă purtarea lui în viaţa publică sau privată; . 

3. Urmând să -practiei o autopsie, cere judecătorului de in-. 
strucţie ca iînculpatul în persoană sau un: alt medie desemnat de e. 

4 . „Sătie faţă; ..- a IN i 
“4. Dacă ai să te rosteşti despre oportunitatea întrebuințări 

unei. medicaţiuni, întreabă-te dacă e clasică, uzitată de mai mulţi. 

$5008. — Dr. A. Alinovici. Tratat de Medicină Legală, i 20
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* mediei, recomandată de practicianii cu autoritate; să nu te întrebi, 
însă, nici odată dacă tu, expert, ai fi prescris sau nu această 
medicaţiune; a - Ne 

5. Dacă e vorba de o medicaţiune nouă, pentru care nu poţi 
invoca, autoritatea părerii altor medici, procedează cu cea mai 
mare prudenţă; - 

6. Nu uita, în investigaţiunile tale. de expert, să stabileşti gre- 
şelile sau imprudenţele pe cari le-ar fi comis însuș bolnavul; | 

7. Nu te lăsa impresionat de o eroare de diagnostic, fără a. cer- 
ceta şi celelalte circumstanţe ale greșelii imputate medicului; * 

8. Deşi justiţia trebue să fie egală pentru toţi, să nu judeci cu 
" aceeaş asprime o greşeală comisă de un medic dintr'un oraş mare 
-—care poate lesne să recurgă la luminile unui confrate consultant— 
şi o greşeală imputată unui doctor dela țară. care trebue să fie, si- 
multan, și medie şi chirurg, mamoş şi oculist, care trebue să caute şi 
de bolile căilor urinare și de bolile de piele; 

9. Dacă ai de făcut un raport asupra unui subiect de medicină 
specială, cere avizul unui specialist, dar raportul să-l redigezi tu 
expert, de teamă ca nu cumva specialistul să nu considere drept 
0 eroare gravă greşeala comisă în acea ramură a medicinei pentru 
care el are o pregătire specială şi o experienţă îndelungată, pe când 
această eroare poate fi de iertat din partea unui medie care nu are 
această pregătire și nici n'a avut putinţa să dobândească o expe- 
riență proprie. . Se Sa 

B. Alegerea experţilor 

Am văzut ce rol precumpănitor Joacă intervenţia, medicului 
legist în administraţia justiţiei, prin faptul că pe demonstraţiunea 
lui ştiinţifică în ce priveşte un fapt medical se bizue judecătorul în 
aprecierea, gradului de răspundere a, inculpatului, în rostirea. sen- 
tinţei de condamnare sau de achitare. Și această intervenţie a omului 
artei se produce în cazuri: cari interesează afaceri în penal şi în 
civil sau de ordin administrativ. | A 

Din însăş însemnătatea, acestui rol decurge o dublă răspundere 
morală: pentru medicul care acceptă mandatul unei expertize şi 
pentru organele justiţiei cari conferă acest mandat. 

In ce-i priveşte pe praeticieni, vreau să sper că, pătrunşi de 
această responsabilitate ce o asumă faţă de societate, se vor recuza 
ei singuri toţi aceia, cari nu au pregătirea, specială pentru facerea de expertize medico-legale. Pentrucă nu-e vorba de aplicarea cu- 
noştinţelor dobândite într'o ramură oarecare a medicinei, de facerea “unui studiu sau a, unei dizertaţiuni ştiinţifice, ci de cercetări labo- rioase şi adesea foarte complicate, cari reclamă o practică pe care
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n'o poate poseda medicul tămăduitor fără o profundă iniţiare în 
tainele medicinei legale. „Trebue — precum acum treizeci de ani 
o spunea Lereboullet, întrun articol din „Le Temps“ consacrat 
erorilor judiciare datorite expertizelor medico-legale — să nu se. 
numească experţi decât medici cari, în urma unor studii speciale, 

teoretice şi practice, au căpătat o cunoaştere aprofundată a medici- 
nei judiciare; cari sub direcţiunea unor magistri experimentați au 
putut să se prepare temeinic pentru o misiune atât de delicată“. Iar 
Brouardel, care încă din 1884 reclama, pentru Franţa, crearea unui 
învăţământ profesional destinat să dea experţilor o instrucţiune 
deosebită cu conferirea unei diplome speciale, spune cu multă drep- 
tate, că „o erudiție ştiinţifică, oricât de mare ar fi ea, nu ajunge 
spre a face dintr'un medic un bun expert; trebue încă să ştie să 
aplice cunoştinţele sale medicale generale la această formă absolut 
specială a medicinei; trebue să ştie să se folosească de o metodă 
proprie, diferită de procedeele obicinuite ale medicinei clinice co- 
mune“, Medicul-expert, după cum am arătat şi în partea intro- 
ductivă, trebue să aibă cunoştinţi desăvârşite de medicină gene- 
rală, de chirurgie, obstetrică, higienă, să știe să facă o autopsie, 
să ştie deosebi leziunile spontanee de leziunile provocate, să fie 
priceput în cercetările microscopice, să fi studiat simptomele, le- 
Ziunile determinate de diversele intoxicaţiuni, să stabilească acei- 
dentele pricinuite de falşificarea, alimentelor, să aibă cunoștințe te- 
meinice cari ţin de capitolul alienaţiei mintale. - 

Instrucţiunea clinică dobândită în spitale, stărue Brouardel, 
uu e îndestulătoare, pentrucă sunt chestiuni speciale, cum e spân- 
zurarea, strangularea, înecarea, moartea subită, atentatele la pu- 
doare, violul, otrăvirile, pe cari numai cel specializat în medicina 
legală e în stare să le cerceteze. Şi marele îndrumător al medicinei 
legale moderne în Franţa citează câteva, cazuri de erori grosiere 

- comise de experţi improvizaţi, — cazuri dintre cari relevăm ur- 
mătorul: | 

Juraţii din Paris au avut să se rostească într'o afacere de viol. 
Acuzarea, se baza, pe raportul unui medic, destoinie de altmintrelea, care 
atesta, că, în urma tentativei mărturisite de inculpat, dispăruse hymenul 
victimei (o fetiță de 8 ani). Apărarea propune o contra-expertiză şi Brou- 
ardel constată existenţa hymenului. — Întrebat de preşedintele Curţii, 
cum de a putut; face afirmaţiunea neîntemeiată care a indus justiţia, în 
eroare, medicul în chestiune a dat următorul. răspuns, pe cât de uluitor 

"pe atât de edificator: „A'am văzut nici odată un hymen. In spitale, când 
se examinează, o femee în faţa studenţilor, e vorba de vaginită, metrită, — 
şi în cazurile acestea de mult nu mai există hymenul. Dacă aș fi încercat 
să constat cum e această membrană la o fată virgină, aş fi comis faţă, de 
ea un act blamabil“.
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Declaraţia medicului era, din nenorocire, sinceră şi ea cores- pundea practicii lucrurilor, pentrucă o chestiune ca, aceea în speţă 
de atentat la pudoare nu se poate cunoaşte în toată amploarea ei, 

„decât numai în clinica de medicină, legală. „Medicul legist —. ob- servă Briand şi Chaud6 — e chemat să constate crime sau delicte, să indice pe autorii lor, să demonstreze, graţie unor savante în- vestigațiuni, nevinovăția, sau culpabilitatea unui acuzat. Uneori lu- minile sale sunt; invocate în materie civilă şi, de astă dată, de cu- 
vântul lui atârnă averea, starea civilă sau onoarea cetățenilor, când deopildă, e vorba de constatarea, datei sarcinii, de a se pronunţa 
asupra viabilităţii unui nou-născut, asupra stării de demenţă a unui individ“, Practica expertizei medico-legale mai cere, precum în- sistă Morache, în afară de o instrucţiune generală şi de cunoștințe 
speciale, o mare doză de energie, de răbdare şi de curaj, precum şi o independenţă absolută faţă de organele justiţiei. „Dintre toate problemele ce omul artei e, în cursul vieţei sale, chemat să rezolve — accentuiază Orfila — nu e nici una care să reclame cunoștințe „mai variate şi mai aprofundate ca. acele cari sunt de resortul me- - dicinei legale; de aceea ne bucură hotărârea luată de un mare număr de. practicieni, de a refuza să îndeplinească. o sarcină peste pute- rile lor“, Sa Su | a 

„Medicul, care nu are pregătirea, aceasta, specială, nu poate fi constrâns să facă o-expertiză, pentrucă, «după cum o consfinţeşte şi 
o sentinţă, a Tribunalului Vaslui (vezi: „Datoriile medicului faţă de societate — Medicul rechiziționat în caz de flagrant-delictie) 
„autopsia unui cadavru, spre a se descoperi cauza morţii, nu este . 
un act material pe care Lar putea săvârşi oricine, ci este lucrarea unor. persoane cu cunoştinţe speciale, astfel. că refuzul unui „ase- 
nenea concurs, în specie al medicului, nu poate cădea în prevederile articolului 389 al. 11, Pentru medie e o chestiune de conștiință să nu primească, un mandat de care se' simte incapabil să se achite: Melius est sistere 'gradum quam progredi per tenebras. (Mâi bine să te opreşti, decât să dihueşti în întuneric). . 
Pi | , . E a 

* * 

Spuneam că şi organele Justiţiei asumă o răspundere morală 
în conferirea mandatului pentru facerea unei expertize medicale. 
Mandatare legale ale societăţii, ale cărei drepturi şi interese sunt 
calificate să le apere, parchetele, tribunalele şi Curțile au datoria 
elementară de a fi deosebit de cireumspecte în alegerea experţilor, pe cari în nici un caz nu trebue să-i desemneze decât dintre medicii- legişti. Căci, după justa observaţiune a, lui Vibert. „judecătorul de- leagă întrucâtva, medicului-expert o parte din autoritatea, sa“. Şi 
precum în strategie greșeala inițială nu se mai repară, aşa şi o
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expertiză rău efectuată nu se mai poate îndrepta și în multe cazuri 
contra-expertizele nu se mai pot clădi pe toate elementele de in- 
vestigaţiune cari au fost la îndemâna primului expert, de oarece 
parte din ele, din cauza chiar a acestor prime cercetări, au fost 
distruse. Şi aceasta, precum am mai repetat-o, e îndeosebi adevărat 

pentru o autopsie medico-legală „în care, precum spune Zilgien, 
nu e vorba numai de interpretarea şi catalogarea, leziunilor, ci mai 
cu seamă de a nu se scăpa nici una din. vedere, ceeace se întâmplă 

atunci când omul artei însărcinat cu facerea autopsiei nu. ştie 

să descopere leziunile cari nu sunt aparente“. 
E adevărat că, în starea actuală a legislaţiei, Codurile de pro- 

-cedură penală şi civilă nu impun ofiţerilor de poliţie judiciară, 
parchetelor şi tribunalelor alegerea experţilor dintre cei cu diplomă 

de medie-legist, dar practiea i-a. învăţat cât de aleatoriu e con- 
cursul practicianului care nu sa specializat în arta expertizelor. In- 
convenientul acesta a fost recunoscut în Franţa încă de acum două 
sute şeasezeei de ani: în 1669 sa hotărât că „expertizele medico- 
legale nu pot fi făcute decât de persoane recunoscute“. Nu ne pre- 
ocupă interesul unui monopol. al acestei ştiinţe, ci grija de o bună 
apărare a, intereselor individului şi: societăţii, şi doar sunt notorii 

„cazurile în cari intervenţia expertului competent a prevenit erori ju- 

diciare sau a. dus la repararea unor asemenea erori, prin reabilitarea, 
unor oameni pe nedrept osândiţi şi deci desonoraţi. Reprezentanţii 
justiţiei au îndatorirea morală de a nu încredința misiunea. unei ex- 
pertize medicale decât unei adevărate. cornpetinţe, unui om al artei 
posedând, după cum recomandă, 'Tourdes, „experienţă, sagacitate, 
judecată, metodă, nepărtinire“, pentrucă în „practica expertizei me: 
dico-legale — după caracterizarea lui Legrand du Saulle — - sunt 
strâns unite ştiinţa, adevărul şi justiţia“. . 

Din nenorocire, în practica, lucrurilor, nu odată asistăm la, sacri- 
ficarea marelui postulat ca examenul faptului medica] interesând 
justiţia, să nu..fie încredinţat decât expertului de meserie; organele . 
justiţiei, făcând uz de latitudinea ce le-o lasă un text imprecis, 
dau asemenea, mandate primului medie venit, necălăuzindu-se decât 
de preferinţe personale. Se comite, prin aceasta, o greșeală adânc 
dăunătoare justiţiei şi intereselor societăţii, pentrucă. judecătorii nu 

sunt îndeajuns de pătrunşi de confuzia ce se face între cunoștințele 
într'o ramură a medicinei şi cunoştinţele necesare aplicării celor 
dintâi în medicina judiciară. 

Contra, unei atari practice . din partei, organelor justiţiei sa 
ridicat cu hotărâre, încă din 1843, Orfila care şi-a întărit protestul 
prin refuzul repetat. de a răspunde la chemarea, justiţiei. Strigătul 
lui, care figurează î în prefața tratatului său de Medicină Legală 
(Paris 1848) e şi azi şi va fi.mereu de actualitate, atâta timp cât
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nu se va, legifera obligaţiunea pentru parchet şi judecători de a nu se adresa, pentru expertizele medico-legale, decât exclusiv la medicii legişti atitraţi : 

„O spun cu regret: judecătorii de instrucţie însărcinaţi cu desem- narea, experţilor și apărătorii nu pun întotdeauna, preţ pe consideraţiunile acestea. (calităţile ce trebue să le întrunească un medie expert: probitate, 
de o jalnică mediocritate, cari nu Toşese de a, face pe uşiernicii cerşind ceeace ei numesc afacerile medico-legale. Pentru acești semi-savanți im- provizaţi nu e vorba de alteeva, decât de a face să li se pomenească numele şi de a cuceri un rang oarecare printre acei cari se ocupă de această materie. Indrăzneala, lor a, luat în ultimul timp atari proporţii, că oamenii conștiincioși au preferat să renunțe de a lumina tribunalele, decât a se păsi în prezenţa unor colaboraţori sau antagonişti de o igmo- ranţă revoltătoare,. de un şarlatanism deşanţat şi pentru cari minciuna, e pâinea, zilnică... oameni a căror inepţie e cel puţin la înălțimea relei lor credinţe“ (M. Orfila, Traită de Medecine Legale, Avant-propos, 1843). 

- Imi însuşese în totul această, protestare, care-şi are rostul şi astăzi. Nu odată am fost cuprins de o nespusă revoltă, sufletească faţă de obligaţia în care am fost pus de a, avea, în calitate de co- laboratori la expertize medico-legale,. medici fără alt titlu decât acela al arbitrariului judecătoresc; n'am putut; însă face gestul lui Orfila de a declina mandatul, pentrucă, medic-legist atitrat al tri- bunalului, nu-mi era îngăduit, ca slujbaş, să refuz un serviciu datorat. | ” 
E o stare de lucruri care trebue o dată curimată. Nu, nu e de admis ca organele justiţiei să persevereze în a da dovada de o uşurinţă regretabilă în ceea ce Vibert, după cum am văzut, numeşte „delegaţiunea unei părţi din autoritatea lor“, Parchetele şi jude- cătorii nu trebue să uite, că un zid desparte pe medicul obişnuit de medicul-legist, că sunt profesionişti distincţi, a căror unică în- rudire e o parte din baza cunoştinţelor pe cari trebue să le poseadă expertul, adică medicina generală ; încolo €e o deosebire îundamen- tală în ce priveşte procedeele şi metodele de investigaţiune, raţio- namentul şi mai presus de toate ținta, intervenţiei. In concepţia că orice medic, prin însuş faptul că-şi exercită, profesiunea în vir- - tatea unui titlu academie, posedă și aptitudinea de a fi auziliarul nemijlocit al justiţiei, se nesocotese următoarele trei lucruri pre- cizate de Hofmann: 

„1. Se uită că aplicarea cunoștințelor medicale în justiţie cere o desăvârşită înţelegere a, scopului în care e solicitată această aplicare. 
| 

p2. Se uită că aplicarea acestor cunoștințe trebue să se facă sub o formă determinată, spre a putea fi utilizată în justiţie. »8. Se nesocoteşte faptul că, în aplicarea cunoștințelor medicale
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în justiţie, se ivese chestiuni şi puncte de vedere cu totul spe 

ciale şi în general cu totul streine de programul de îndrumări 

obicinuiţe ale medicinei, şi cari, toemai din această, cauză, trebuese 

studiate aparte“. 
A stărui în erezia, că orice medie poate să, se achite în con- 

ştiinţă şi de o misiune de expertiză medico-legală, ar fi să dăm 

dreptate consiliului comunal din anecdotă, care şi-a justificat de- 

semnarea, unui farmacist pentru facerea. unei expertize de con- 

strucţie, invocând .calitatea. de Neamţ a spiţerului, deci implicit 

trebue să se priceapă în toate. „Nemţi“ în ale medicinii, cei mai 

mulţi dintre practicieni — în genere toţi acei lipsiţi de o pregătire 

specială — sunt „Chinezi' în ale expertizei. Căci, precum o spunea 

Lacassagne, acum treizeci şi ceva de ani, „ cinci ori cincizeci de 

ani de practică medicală sau de medicină, operatorie nu te învaţă 

regulile medicinei legale“. 
Dacă, e adevărat că e excesiv „de a se crede că expertul are 

datoria să cunoască tot şi că el poate fi consultat de omni re 

scibili et quibusdam alis“, după cum cu multă, dreptate mai observă 

magistrul dela, Lyon, cu atât mai mult e de neconceput ca o misiune 

atât de delicată ca aceea a unei expertize medico-legale să fie în- 

credinţată unui expert improvizat, care în nici un caz nu poate să 

aibă nici.priceperea nici experienţa unui medic-legist. | 

“In materie de autopsie," deopildă, câte erori judiciare nu s'ar. 

„comite, dacă mar interveni o contra-expertiză, făcută de medici-le- 

gişti care să proecteze lumina ştiinţei şi experienţei asupra faptului 

medical care constitue însuş nodul acţiunii publice! Cine, în bună 

credință, se poate încumeta să conteste temeinicia, afirmației lui 

“Brouardel, că puţini medici, fie ei cât de instruiți, sunt în stare să 

deosebească leziunile desvoltate. sub influența bolii de cele cari pot 

fi provocate de o intoxicație sau sunt datorite putrefacţiei? Şi 

sunt cazuri clasice de erori grosiere comise de nechemaţi: 

1. In 1872, pe baza unei -expertize făcute de un expert; improvizat, 
Curtea cu juri din Versailles condamnă la 20 ani muncă silnică pe o femee 
învinuită de a fi otrăvit pe soţul ei. Decizia e casată şi, înainte de noua 

judecată, Wurtz, Vulpian și Bergeron sunt însărcinaţi cu contra-expertiza, 
şi 'ei demonstrează că leziunile găsite în stomacul şi intestinele mortului . 

fuseseră rău interpretate de expertul improvizat că. fiind datorite. unei 

otrăviri. Şi femeia, a, fost achitată. |. 
_9. Acum vre-o treizeci de ani, o altă femee, tot pe baza raportului 

unui expert improvizat, e condamnată la muncă silnică pe viaţă, ca v1- 

novată, de a fi otrăvit pe soţul şi pe propriul ei frate. Prin casare, afacerea, 
-e din nou judecată şi de astădată expertiza, e încredințată lui Brouardel, 
Descoust şi Ogier, cari dovedesc în mod luminos, că dubla, moarte e dato- 
rită unei intoxicaţiuni cu oxid de carbon degajat dintr'un cuptor de ars 
varul, lipit de casă. Şi când te gândeşti că prima autopsie — aceea care 
conchidea la o otrăvire criminală — fusese făcută de unul din cei mai
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distinși profesori de clinică chirurgicală dela. una, din Facultăţile Franţei, iar analizele de către. un chimist şi un naturalist foarte instruiți! Ei nu recunoscuseră, intoxicația prin oxid de carbon, de oarece, cu toată ştiinţa lor, nu erau familiarizați cu o atare specie de leziuni. Iar până să intervie proclamarea, nevinovăţiei sale, femeea făcuse deacum şedse ani de ocnă. 

Dar erorile comise de experţii improvizaţi, când e 'vorba de 
determinarea petelor de sânge, de spermă, de meconium, de materie 
sebacee, ori când e vorba de cerceiări în legătură cu firele de păr! 
Pentrucă aceşti pseudo-experţi nu au pregătirea, technică, deosebită, 
care nu se poate dobândi decât în uima unor laborioase lucrări 
de laborator, sub îndrumarea, unui specialist în examenele micros- 
copice şi spectroscopice. 

Brouardel, citează următorul caz concludent: , Un tânăr e adus în faţa juraţilor din Versailles, sub inculparea de a fi asasinati pe o bătrână spre a, o jefui în urmă. Pe haina lui s'a, con- statat- prezenţa, a. treisprezece pete. Un medie și un chimist, desemnaţi de parchet, afirmă că petele sunt de sânge omenesc şi-şi menţin concluziile raportului şi în faţa. Curţii. La cererea apărării, preşedintele cheamă și pe un doctor în ştiinţe naturale şi pe un farmacist cari, ascultați, declară că e o imposibilitate de a se determina, la, o pată uscată, dacă ea, provine dela, sânge de om sau dela, un alt mamifer, — Nedumerită, Curtea ordonă o contra-expertiză, încredințată, lui Brouardel, Lhote și Bergeron, cari demonstrează până, la, evidenţă, că primii experţi luaseră-drept globule de sânge nişte spori de. ciuperci cari existau în pele.: Şi astfel a fost: salvat. capul acuzatului. . 

Dar confuziile în materie de asasinat, de sinucidere, de moarte 
aceidentală, de lepădare, pruncucidere, — greşeli comise: de experţii 
improvizaţi şi cari, de n'ar fi intervenit contra-expertiza medicului- 
legist, ar fi consumat definitiv grave erori judiciare! Voiu cita - 
câteva. din literatura medico-legală streină, pentrucă la noi din 
păcate, până acum două decenii sau chiar mai puţin nu se prea 
dedea o deosebită importanţă, chestiunii alegerii experţilor în ma- 
terie medicală. Spre edificare totuş -voiu pomeni și de unul, dela 
noi, care mi se pare tipic: 

"IL. Rănire simulată, — O femee din Câmpulung, părăsită de amantul 
ei, ca să se răzbune, simulează un atentat; din partea, acestuia: își face cu un: briceag câteva înţepături, mai mult sau mai puţin penetrante. O co-. 
misiune de trei mediei locali improvizaţi ca experți, conchide. în: sensul afirmaţiunii femeii. Insăreinat cu contra-expertiză, eu, cu ajutorul simplu- lui examen al hainelor, al direcţiunii şi profunzimii plăgilor, Stabilese în 
mod neîndoios simularea atentatului și scap astfel de juraţi pe un ne- 
vinovat, 

IL. Sinucidere lată drept asasinat. — a) La Givors (Franţa) se 
scoate dintr'un canal cadavrul unui om. Un medic, însărcinat cu exper- 
tiza» conchide la. un asasinat. La instrucţie so face dovada cu martori 
oculari, că nenorocitul s'a aruncat singur în apă.
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b) La Sainte-Foy-lArgenticre, un medic conchide că: un om 
a fost strangulat de propria lui nevastă, care în urmă l-ar fi spânzurat; 
spre a, simula, sinuciderea. Femeea e arestată. Lacassagne, însărcinat cu 
contra- expertiza, stabileşte în chip neîndoios că, nu e caz de sinucidere 
simulată, ci de una reală. . 

III. Accidentul unui pieton luat drept moarte naturală. — La, Lyon, 
un medie atestează o moarte datorită ruperii unui anevrism. Lacassagne 
practică, o contra-expertiză şi, în loc de ruperea unui anevrism (dedusă din 
simpla, prezenţă a unei spume sanguinolerte la gură) constată fractura, 
câtorva, coaste cu plăgi pulmonare, “fracturi de ale vertebrelor, rupturi la 
ficat: omul fusese strivit de o căruță cu zarzavat. 

IV. Boală luată drept crimă. — a) Un învăţător din Vaise (Franţa) 
e arestat- sub inculparea de a fi pricinuit moartea unui elev, printrun 
atentat; sodomic, pe baza atestaţiunii unui: expert improvizat care, în 
afară de diaree, a constatat un infundibulum caracteristic unui asemenea 
atentat. Lacassagne practică autopsia şi stabileşte o peritonită consecu- 
tivă unei apendicite; infundibulum-ul era rezultatul diareci profuze. 

b) Un medic, pe simplul indiciu al unei violente inflamații vulvare, 
conchide la violul unei fetiţe de 8 ani, şi pe baza acestei „expertize” un 
om onorabil, cavaler al „Legiunii de Onoare“ e arestat. Coutapgne face 
contra-expertiza, și stabileşte inexistenţa violului: fetiţa a sucombat unei 
vulvite difterice și unei difterii faringiene pe care expertul improvizat 
n'o observase. 

” E de remarcat că o expertiză în materie de atentate la pudoare şi în 
deosebi de vulvite la minore în vârsta fragedă e foarte anevoioasă și 
e nevoie de o mare experienţă spre a, se putea determina natura lor. 
Comentând acest caz, Lacassagne observă că trebuia așteptat ca infla- 
maţia şi tumefacția ţesuturilor din jurul hymenului să dispară, âpre a, se: 
putea pronunţa asupra stării acestei membrane. „Diferenţiarea, - -diverselor 
forme de vulvite nu e adesea lucru ușor. Cele mai freovente sunt da- 
torite stării strumoase a copiilor; simultan cu scurgerea vulvară, există, 
ganglioni sub-maxilari sau cervicali, conjunetivite şi keratite cari con- 
tribue la formarea diagnosticului. Instârșit, dintre vulvitele zise trau- 
-matice. un foarte mare număr trebuesc atribuite manoperilor practicate 
de chiar copila, cu ajutorul degetului ei murdar, asupra părţilor genitale. 
Şi adesea, e foarte greu să stabileşti: o atare etiologie“. 

ec) La Lyon, concubina unui:om mort subit; e arestată sub acuzarea de 
otrăvire, pe baza: atestațiunii unui expert improvizat. Lacassagne împie- 
dică săvârşirea unci erori judiciare: contra-expertiza făcută de el constată 

un ulcer stomacal care a avut de urmare o peritonită şi întreg cortegiul 
simptomatic al unei otrăviri, — diferenţiare po care aşa, zisul expert nu: 
putea și n'avea de unde să ştie s'o facă. 

V. Crimă luată drept boală. — La Chassagny (Franţo) un expert 
improvizat atestează moartea naturală a unui bătrân. Faţă de svonul 
public, parchetul ordonă o contra-expertiză, cu care ocazie Jacas- 
sagne stabilește că bătrânul murise “victima unui asasinat cu armă 
de foc: două gloanţe trase în spate. Voigașul e descoperit şi condamnat, 
la moarte. 

VI. Autopsie incomplectă. — Un experti. improvizat conchide la,. 
moartea consecutivă unei enterite, la un sugaciu luat dela doică. Cou- 
tagne, însărcinat cu contra-expertiza, constată mai întâiu că primul 
expert" se mulțumise' să detașeze intestinul şi stomacul și să le lege 
spre a le pune în alcool, fără însă a, le fi deschis. Deschizând stomacul și 

  

. 
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intestinul, găsește în ele rodul plantei 'Tamnus communis — Şi deci co- 
pilul: a murit otrăvit. . , | 

VII. O fată care a lepădat declarată . . . virgină! — La Nantes 
(1890) o fată e arestată sub acuzarea de a fi lepădat în stradă un copil 
născut la termen. Un prim expert improvizat, desemnat de judecătorul de 
instrucţie, conchide la... virginitatea bănuitei mame denaturate, iar un al 
doilea, tot atât de puţin calificat, atestează că fata n'a născut. O a doua. 
contra-expertiză, practicată de astă dată, de.un medic legist, stabileşte în 
chip neîndoios că arestata, a născut copilul. . 

“VIII. Lepădare îmaginară, virgină sau însărcinată? — O fată e 
arestată sub învinuirea de a. fi lepădat în mijlocul unei păduri fructul 
raporturile ei sexuale. Un expert improvizaii o examinează şi atestează că, 
dbănuita a născut de curând. Fata, protestează: judecătorul de instrucţie 
numeşte un al doilea expert, improvizat şi acesta, care, examinând la; 
rândul său pe inculpata, conchide că e.... virgină! — Uluit, magistratul 
se hotărăște să facă apel la luminile unui medie legist, care constată că 
fata e însărcinată în a G-a lună: şi de fapt, după câteva zile, ea naște în. 
închisoare. ! 

Mă opresc, pentrucă a înşira toate erorile, ca să nu zie ororile, 
de cari sau făcut vinovaţi experţii improvizaţi, nu numai în strei- 
nătate dar mai ales la noi, ar fi să fac un prea lung şi prea dureros 
pomelnic. Justiţia le cunoaşte și tocmai pentrucă le cunoaşte ar fi 
timpul să se pună punct unei practice vătămătoare. ” 

"0, Autorităţile în drept a reclama asistenţa medicului 

„1. Expertiza medicală, am spus-o, intervine în speţe de ordin 
penal, civil şi administrativ. Atâta vreme cât e vorba de un simplu 
acţ de asistenţă, de colaborare trecătoare cu ofiţerii politiei judi- 

” ciare, ea se produce în cazurile de flagrant-delict, astfel cum el este! 
definit de Codul de Procedură Penală:. 

Art. 40. — Flagrant delict se numeşte delictul ce se comite acum, sau 
care de curând se comise. | 

Se va socoti deasemenea flagrant delict, cazul când prevenitul este 
urmărit, -prin strigătul public, şi în cazul când se găsesc asupra lui lucruri, 
arme, instrumente, sau hârtii, cari dau prepus că el este autor sau complice, 
îndestul numai ca, acestea să se fi petrecut; aproape de locul. și de timpul 
comiterei delictului. ” 

In atari cazuri, acţiunea, publică e pusă în mişcare în virtutea 
art. 31 şi 45 C. Pr. P., iar medicii au îndatorirea de a se pune la 
dispoziţia, reprezentantului organului de cercetare, conform urmă- 
toarelor dispoziţii imperative din Codul de Procedură Penală: 

„Art. 42. — Procurorul, cerând trebuinţa, va lua cu dânsul una sau 
două persoane, presupuse, prin arta, sau profesiunea lor, capabile de a apre- 
ca natura și circumstanțele crimei sau delictului.
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Art. 48 (al. 1). — În caz de vre-o moarte violentă sau de vre-o 
moarte a cărei cauză e necunoscută sau bănuită, procurorul va, cere asis- 
tența unui sau doi medici sau chirurgi, cari.vor face raport despre cauzele 
morţii sau despre starea, cadavrului. 

Art. 56 (al. 1). — Judecătorul de instrucţie, în toate cazurile de 

flagrant-delict, poate face deadreptul şi prin sine însuși toate actele atri- 
buite procurorului, conformându-se regulilor întocmite la Cap. III. 

Art. 57 dă judecătorului de instrucţie puterea ca, după ce va, fi exa- 

minat actele de procedură încheiate de procuror, „să refacă toate actele 

sau acele din acte cari nu s'ar părea, complecte sau regulate “. 

Asistenţa omului artei mai e edictată de o dispoziţiune tot 

atât de imperativă a Codului Civil: 

_ Art.:67. — Când vor fi oarecari semne sau indicii de violență sau alte 
împrejurări bănuitoare, mortul nu se va putea îngropa, decât după înche- 
erea unui proces-verbal de către un funcţionar polițienesc, faţă cu un medic. 
sau chirurg, spre a se constata starea cadavrului şi a, veri cărei alte îm- 
prejurări relative la, aceasta, precum și orice informaţiuni ce se vor putea - 
lua despre pronumele, numele, vârsta, profesiunea, locul naşterii şi domi- 
ciliul acelui mort. . - 

Puterea de rechiziţionare a, medicului, în caz de flagrant delict, 
mo exercită numai procurorul şi judecătorul de instrucţie, ci orice 

ofiţer al poliţiei judiciare, considerat ca auxiliar al parchetului, 
prin aplicaţiunea următoarei dispoziţiuni din Codul de Procedură 
Penală: 

„Art 47. — In caz de flagrant delict, ei (ofiţerii de poliţie, auxiliari 
ai procurorului) vor face procesele-verbale, vor primi declaraţiile marto- 
rilor, vor face vizitele şi alte acte care, în cazul arătat, sunt de competința 

procurorului, toate acestea, după formele şi regulile întocmite la capul: 

"Despre ministerul public. ă 

Sunt: consideraţi. ofiţeri de poliţie judiciară şi învestiţi 'cu 

puterile enumărate în articolul acesta, precum şi cele definite prin 

art. 46 O. Pr. P. („Ei vor căuta să descopere crimele şi delictele 

comise în circomseripţia lor, vor face procese-verbale, spre a con-. 

stata natura, circumstanțele, timpul, locul dehctulhui, precum şi 

probele şi indiciile ce vor fi putut aduna“): Comisarii şi sub-comi- 
sarii de poliţie, ofiţerii şi sub-ofiţerii de dorobanţi şi de jandarmi, 
primarii şi ajutorii lor, sub-prefecţii şi ajutorii lor (art. 14 C. - 

- Pr, P.), precum şi prefeeţii de judeţe şi preferţii de poliţie în per- 
soană sau prin delegaţie dată subalternilor lor calificaţi a instru- 
menta, ca, ofiţeri de poliţie judiciară (art. 15 C. Pr. P.). 

Insfârșit, art. 54 al legii judecătoriilor de ocoale dă judecă- 

torului de ocol puterea de a începe cercetările în crimele şi delictele 
în cuprinsul cireumseripţiei sale, urmând ca, rezultatul instrucției 
să-l înainteze parchetului tribunalului respectiv.
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Obligaţia medicului de a răspunde de chemarea! organelor de 
poliţie judiciară e sancţionată prin art.:389 al. 11 C. P. cu o amendă 
de 10—15 lei (socotită astăzi înzecită, conform legii din 25 Martie 
1923 care prevede calcularea. de 10 ori a, tuturor amenzilor edictate - 
de cod). : 

* 
x x 

2. Cazurile de rechiziţionaire legală a medicului spre a concura 
la punerea în mişcare a acţiunii publice sunt dar strict limitate la 
cele definite prin articolele din Codul de Procedură Penală rela- 
tive la flagrantul-delict şi prin art. 67 C. Pr, C. Dar această rechizi- 
Hionare, în spiritul doctrinei şi al jurisprudenţei, nu poate în nici 
un caz să îmbrace un caracter. definitiv, rolul medicului astfel 
chemat trebuind să se mărginească la asistarea, ofițerului de poliţie 

- Judiciară numai la instrumentarea -preliminară la fața locului. 
„ Reamintese din nou sentinţa. Trib. Vaslui (vezi: „Datoriile me- 
dicului faţă. de societate — Medicul rechiziţionat în caz de flagrant- 
delict“) care proclamă că art. 43 C. Pr. P. nu impune medicului re- 
chiziţionat de parchet, decât datoria de a, asista „„la constatarea 
faptului odată comis“, iar nici de cum şi obligaţia de a face. act 
caracterizat de expert, procedând la „autopsia cadavrului spre a 
se descoperi cauza morţii“, astfel că refuzul medicului. rechiziţionat 
de a, face şi autopsia, — „care nu este un act material pe care l-ar 
putea săvârşi orice medic“ — nu e pasibil de sancţiunea, amenzii 
prescrise de art. 389 al. 11-C. P. | | 

In legislaţia austriacă găsim o dispoziţie expresă in această 
„privinţă: SE 

Art. 119 (C. P. Austriac) — Dacă există experţi  asermentaţi, judecătorul de 
instrucţie nu va apela la alţii, decât numa! dacă lucrarea ar întârzia sau când aceştia 
ar fi reţinuţi de alte lucrări sau când i-ar fi suspecți. 

3. Doctrina și jurisprudenţa streină (Casaţia franceză, 1890) 
admit interpretarea, că nu mai poate (fi vorba de flagrant-delict, 
atunci când între data sesizării parchetului de descoperirea unui 
cadavru şi data rechiziționării medicului se scurge un timp destul 
de lung, ceeace ia procedurii caracterul de flagrant-deliet. Tot Ca- 
saţia franceză (1855) consideră că nu e caz de aplicare a procedurii: 
de flagrant, delict, atunci când moartea e datorită unui „accident 
îndividual, care mu e susceptibil de a compromite liniştea publică“. 
In speţă era vorba, de un trecător ucis de un balot de marfă căzut 
din întâmplare peste el, în momentul când a ajuns în faţa unei 
prăvălii, unde se găseau îngrămădite, unul peste altul, mai multe 
asemenea baloturi. Un medic, rechiziţionat, refuzând să, asiste pe 
ofiţerul de poliţie judiciară, fu condamnat, iar instanţa supremă
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îi admise recursul, proclamând, precum am arătat, că, „accidentul 
individual“ nu constituia un caz de flagrant-delict. Deasemenea, tot 
Curtea, de Casaţie din Franţa a decis că medicii „nu sunt ţinuţi 
să răspundă la rechiziţiunile justiţiei, decât în cazurile în cari 
acestea, -au: un caracter imperativ şi au fost notificate într'o formă 

" convenabilă“. 
„4. Dar nici la asistenţa judiciară elementară: (prin aplicarea 
art. 67 O. 0.) nu poate fi constrâns practicianul care s'a întâmplat 
să fi fost medicul-curant al mortului, pentrucă. în atare caz i sar 
pretinde o &ventuală violare a secretului profesional pedepsită, de 
art. 305 C..P. — Codul Penal austriac edictează o incapacitate for- 
mală, în atare caz: 

Art. 120 (C. P. austriac). — Nu pot îi experţi persoanele cari au ra- 
porturi cu victima sau cu autorul delictului sau crimei. 

5. Deasemenea e apărat de sancţiunea art. 389 al. 11 medicul 
rechiziţionat de justiţie şi care-şi justifică imposibilitatea amăte- 
rială şi morală de a presta serviciul cerut, prin invocarea cazului 
de forţă- -majoră: nu poate părăsi căpătâiul unui. bolnav care are 
absolută nevoie de asistenţa lui. 

-6. Prin excepția formal prevăzută de lege, medicii primari de 
judeţ, medicul şef de circumscripțiune urbană sani rurală au înda- 

torirea de a aduce la îndeplinire însărcinările de expertiză medico- 
legală. Art. 23 lit. k. (DL. S. din 1926) preserie îndeosebi pentru 
medicul-primnar de judeţ şi-medicul-şef de oraş obligaţiunea de „a 
face expertizele medico-legale, acolo unde nu sint medici legişti 

oficiali, când sunt delegaţi de parchet“, iar dispoziţiunile finale, 
şi transitorii ale aceleiaş legi. edictează, între altele, şi urmă- 

toarea, obligaţiune cu caracter general: 

Art. 113, al. 8 (L. S. 1926). _— Până la complectarea numărului ne: 
cesar de medici legişti, medicii-primari de judeţ, medicii-şefi de oraşe şi 
medicii: de circomseripţie urbană sau rurală vor continua, caşi în trecut, 
executarea lucrărilor de medicină legală. 

(Menţionez că; tocmai în vederea, calificării lor. de a face eventual ex- 
- pertize medico-legale, acești medici, conform unei dispoziţiuni exprese a.re- 
_gulamentului lor de recrutare; trebue, în momentul numirii lor în func= 
țiune, să treacă 1 un examen special de medicină legală). - 

Cu această unică excepţie, cu expertizele medico-legale nu îr e- 

buesc însărcinaţi decât medieii-legişti, : în. executarea, art: 93 al 
Legii Sanitare (reprodus în întregime. în introducerea la „Exper- 

tizele medico-legală“), câre prescrie, că „toate expertizele medicale, 
civile şi: penale, reclamate re justiție, s se 'vor îndeplini de medici 

. legişti“. in
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D. Incapacitatea de a fi expert şi incompatibilităţile. 

Dacă, în teză generală, orice medie legist e calificat de a face 
o expertiză medico-legală, în practică însă se ivesc cazuri de inca- 
pacitate, în cari, dacă el nu se recuză singur, trebue să fie înlă- 
turat din oficiu de către organele justiţiei. ' 

Îl. Aşa, dacă medicul legist exercită şi profesiunea de medic curant 
(medicina generală sau o'speeialitate a acesteia, chirurgia, moşitul), 
e pentru dânsul o datorie morală de a declina mandatul ori de câte 
ori e însărcinat cu o autopsie, ori să-şi întrerupă practica pentru 
câteva zile după facerea acesteia. . " 

Brouardel citează cazul unui colaborator al său, la Morga din 
Paris, care, la, scurt interval după practicarea, unei necropsii, a 
moşit o femee şi aceasta, depe urma transmisiunii infecţiunii ca- 
daverice, a murit în trei zile de febră puerperală. Căci nu trebue 
scăpat din vedere, că o infecţie datorită unei autopsi, îndeosebi 
când e vorba, de un cadavru intrat în putrefacție, e foarte persis- 
tentă şi e pericol de transmisiune vreme de mai multe zile. 

Dată fiind defectuoasa, organizare sanitară dela noi — iz- 
vorând nu atât din lipsa elementelor de recrutat cât din penuria 

„mijloacelor budgetare, — mă îngrozese numai la gândul marelui 
număr de infecţiuni involuntare pe cari le au pe conştiinţă medicii 
de circomscripţie urbană şi rurală cari, la scurt interval, uneori 
în aceeaşi zi, au de făcut o autopsie, să moşească, să panseze o : 
rană, să caute pe un bolnav de ochi, etc. Iar primejdia aceasta per- . 
manentă nu va fi înlăturată decât în ziua când pe întreg teritoriul 
țării -vom avea, organizată o reţea de medici-legişti cu unica atri- 
buţie a expertizelor medico-legale. 

2. Medicul legist nu poate primi mandatul de expert, indiferent, . 
dacă el îi este deferit; de organele Justiţiei ori e solicitat de una 
din părţile interesate, când se întâmplă ca această parte să figureze 
în clientela sa obicinuită. | : 

De altfel incompatibilitatea aceasta, morală e accentuată de 
prohibiţiunea, legală, decurgând din dispozițţiunea, art. 30 C. P. 
asupra obligativităţii secretului profesional — şi doar prima, da- 
torie a expertului e să vorbească în faţa justiţiei. 

3. Codul Penal prusian (art. 87) edictează o incapacitate spe- 
cială pentru medicul care a îngrijit pe defunct în ultima sa boală, 
interzicându-i formal de a face autopsia mortului. - 

4. Se mai poate ivi speța următoare: mai poate fi însărcinat 
cu o expertiză meuicul care, în aceiaş afacere, s'a rostit odată, iar 
prima expertiză a fost anulată? Instanţele noastre au avut să exa- 
mineze această, speţă, iar Curtea de Casaţie a dat decizii contradie- 
torii. In adevăr, după ce, prin decizia din 18 Februarie 1904 (Bul.
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pag. 163): Secţia I a Inaltei Curți statuează că: un atare expert 
e calificat de a fi însărcinat şi cu operația nouei expertize, trei 
ani mai târziu, aceeaş secţie revine asupra felului ei de a vedea 
şi hotărăşte că instanțele de fond'au latitudinea de a-l înlătura: 

Expertul, care şi-a dat odată părerea, poate fi înlăturat în urmă a 
se pronunţa ca expert asupra aceleiași afaceri. (Cas., S. I, 22 Octombrie 
1907, B. p. 1490). 

Mă ridie cu hotărâre împotriva, acestei interpretări: nu admit . 
facultatea pentru instanţele de fond de a face ori nu din nou apel, 
în caz de contra-expertiză, la expertul a .cărui lucrare formează 
obiectul verificării; nu 'e de conceput ca medicul, a cărui părere 
e discutată, să coopereze la contra-expertiza, cazului, fiind astfel 
şi parte şi judecător. | 

5. Să mai notez ca o speţă de incompatibilitate, însă de alt 
ordin, că medicul care a dat avizul său ca expert; na poate face 
ulterior parte din comisiunea juraților, în aceiaş cauză: 

Medicii, de câteori instrumentează în această, calitate şi sunt chemați 
a-și da, avizul lor, conform art. 43 C. Pr. P., sunt consideraţi ca experţi, 
urmează că în materiile unde ei au făcut asemenea, acte de constatare, nu 
pot lua parte ca, juraţi (Cas., S. II, 29 Mai 1879). - 

6. Există, însfârşit, precum am mai relevat, o încompatibili- 
tate morală pentru medicul de spital de a pradtica autopsia nu 
numai a indivizilor morţi în serviciul său dar şi a celor morţi 
în afară de spital. Reprodue o încheiere a Comisiunii Medico-Le- 
gale, care-şi justifică astfel un deziderat în acest sens: . 

Din punctul de vedere social şi juridie nu este admisibil, ca medicii 
cari se ocupă cu îngrijirea bolnavilor şi mai cu seamă acei cari fac şi ope- 
rațiuni şi asistă la, faceri, să fie însărcinaţi în acelaș timp şi cu serviciul 
cadavrelor, după cum nu este admisibil ca un medie care a îngrijit sau 
operat un bolnav să fie însărcinat a face şi autopsia medico-legală după- 
moarte, Aceasta, ar fi să înlăturăm cu desăvârşire orice responsabilitate 
medicală relativ la îngrijirea bolnavului, responsabilitate care este tot- 
deauna discutată de apărare, în cazuri de morţi violente. Ă 

Comisiunea, e deci de părere, ca autopsiile cadavrelor din spitale, 
cerute de justiţie, să se facă de medicul de judeţ şi de oraş, după cum ca- 
davrul este din judeţ sau din oraș; iar în cazul că acelaş medic este şi 
de oraș şi de spital și nu există în localitate un alt medie funcţionar, 
atunci autopsia, să se facă de medicul de judeţ. 

E. Expertul în faţa justiţiei 

In exerciţiul mandatului său de expert, medicul colaborează la 
acţiunea justiţiei, fie ca delegat al organelor acesteia, fie ca expo- 
nent al uneia din părţile interesate; în ambele lui ipostaze el nu 
are şi nu poate avea altă preocupare decât: aceea de a contribui,
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prin luminile sale, la elucidarea ştiinţifică a faptului medical în 

discuţie. De aceea, cu multă dreptate, se ridică Brouardel în contra 

ideii preconcepute după care, în ochii publicului, medicul-expert: e 

privit ca un secundant al ministerului publie, pe când în realitate 

rolul lui se mărginește la o demonstraţiune pe cât de conştiin- 

dioasă pe atât de nepărtinitoare, unica, lui grijă, fiind numai de 

a da interpretarea, riguros exactă a obiectului expertizei. De altfel, 

el ştie — ceeace e şi în spiritul doctrinei şi al jurisprudenţei — 

că intervenţia lui are un caracter pur consultativ şi că, raportul 

sau mărturia lui nu leagă pe procuror, judecătorul de instrucţie, 

ori instanţele judiciare înaintea cărora e chemat; 'el dă simple în- 

formaţiuni de cări magistraţii sunt liberi să ţină seamă numai 

întrucât concluziunile lui sunt în concordanță cu celelalte prezum- 

ţiuni sau dovezi adunate. In acest sens a intervenit şi o decizie a 

Curţii noastre de Casaţie: n a 

Nici Camera, de punere sub acuzare, şi nici organele însărcinate cu ur- 

mărirea, şi instruirea, infracţiunilor nu sunt legate de concluziile medicului- 

legist însărcinat ca. să. facă 'autopsia, cadavrului, în conformitate cu 

art. 43 din Pr. P.; de oarece magistraţii nu sunt legaţi de această apreciere 

şi sunt liberi, după convingerea, ce şi-au făcut-o, să adopte sau:nu conelu= 

ziile experţilor (Cas., S. II, Dec. 1923). 

Dacă în teorie avizul medicului-expert ure valoarea unei simple 

consultaţiuni, nu e mai puţin adevărat că, în practică, această „apre- 

ciere“ — după cum foarte bine o califică instanţa noastră su- 

premă — prin însăş autoritatea, ştiinţifică şi morală, a persoanei 

care o face, exercită mai întotdeauna o înrăurire decisivă în for-. 

marea convingerii magistratului. Şi e de datoria, expertului — atunci 

când, pentru lămurirea, cauzei, e chemat să desvolte coneluziunile. 

raportului său seris — în deosebi în afacerile penale, să lămurească 

pe judecători şi asupra consideraţiunilor de ordin patologic, bio-- 

logie şi psichologie cari l-au îndrumat în cercetări:e sale, Pentrucă: 

medicul espert ar păcătui faţă de ştiinţă, dacă ar admite ca, dogmă 

sentința lui Lacassagne: „Criminalul e o tumoare malignă, un pa- 

razit“, sau pe accea a lui Tarde: „Criminalul e un eserement social“. 

Nici să-şi însușiască, părerea lui Spinoza despre infractor, că fiind: 

“un oin, câre nu poate cârmui patimile sale, nici să le stăpânească 

prin teama de legi, deşi scuzăbil din cauza infirmităţii naturii șale, 

nu poate totuş să se bucure de pacea sufletului, nici de cunoştinţa 

şi dragostea, lui Dumnezeu şi e natural să piară“. Mărginându-se 

să privească pe infractor numai prin această prizmă, expertul și-ar 

reduce efectiv rolul la acela de „secondant al acuzării“ — ceeace 

n'a fost-în' intenţiunea legiuitorului şi nici nu e în intenţiunea și 

în interesul justiţiei care recurge la .serviciile lui. | i 

“+: Toemai pentrucă medicului expert i se cere o demonstraţie:
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asupra unui fapt medical precis, e pentru el o datorie de conştiinţă, 
de a aduce în această demonstraţiune toate elementele capabile să 
lumineze judecata, asupra unor împrejurări a căror cunoaştere 
poate să-i fie acesteia streină, | 

Nu voiu merge până acolo să proclam, ca, Moleschott, drept 
un tvuism inexistența absolută a liberului arbitru. Voiu spune, 

„însă, cu Tanoviceanu, că, după împrejurări, „nu există, acţiune a 
omului, reflectață sau instinctivă, care să nu provină din cauza 
firii, educaţiunii ori a, circumstanțelor în sari el s'a aflat. Chiar 
aceea, ce se numește capriciu, nu este în realitate de cât o rezultantă 
a eredității, a, educaţiunii, a împrejurărilor“. Şi e atât de adevărat 
că infractorul nu este o simplă „tumoare malignă, un parazit“, de 
vreme ce tot Lacassagne recunoaşte în altă parte, că „dacă latura 
patologică se arată atât de mult încât evidenţa, ci să fie manifestă, 
atunci individul e un nebun iar nu un infractor“. Există În unii 
indivizi, după cum argumentează Garafalo (în „Criminologia“) o 
diateză criminală, şi ca dovadă că sărăcia nu este cauza, unică a 
criminalităţii, e că nu toţi cei săraci sunt criminali. Demonstrarea 
existenţei acestei diateze criminale e de atribuţiunea medicului- 
expert. Căei, observă 'Tanoviceanu, „oricât de mult ar crede cineva 
în liberul-arbitru, nu poate să tăgăduiască influenţa eredității, a 
educaţiunii, a climei, a vasei, a temperaturii, a, producţiunii agri- 
cole, a aglomerării populațiunii şi a altor cauze în legătură cu cri- 
minalitatea“, | | 

În represiunea, infracţiunii, societatea nu se călăuzeşte 'de un 
gând de răsbunare, ci de unul de .înfrânare, de corecţiune — „pe- 
deapsa nu e malum passionis propter malum actionis, ci mahizi 
passionis contra malhum actionis (Tanoviceanu). De aci necesitatea 
pentru judecători de a fi edificaţi asupra, gradului de răspundere, 
„datoria, magistratului fiind de a ține seamă acuzatului de inega- 
Jităţile de responsabilitate şi de a, căuta în predispoziţiunile ere- 
ditare tot ce poate micşora, culpabilitatea“ (Proal). Iar Bigmet- 
Sangl6 proclamă că „orice erimă e un act morbid şi deci medicul- 

„legist, pus în prezența unui criminal, tvebue să indice diagnosticul, 
„Prognosticul și cura de urmat“. | i 

Intru îndeplinirea, acestei grele misiuni şi comportând o stri- 
vitoare răspundere morală, pentrucă elementele demonstraţiunii lui 
se infiltrează în spiritul judecătorului, expertul trebue să analizeze 
toate cauzele mai sus enumărate de Tanoviceanu. Firește, „medicul 
nu dispune de un frenometru, pentru a împărţi responsabilitatea pe- “Dală în jumătate, trei sferturi ori un sfert“ (Dr. P. Garnier); dar, 
cu pregătirea lui specială şi, la lumina experienţei sale, medicul- 
legist poate conchide în bună, ştiinţă şi în conștiință, dacă există 
ori nu o responsabilitate întreagă ori parţială. Numai un expert 

85008, — Dr. Af. Minovici. Tratat de Medicină Legală. 2
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improvizat poate cădea în păcatul, denunţat, de Garraud, de a-și 

acoperi 'isnoranța cu 0 părere 'sumară, în cele mai multe cazuri 

în sensul responsabilităţi atenuate. | ” 

„Omul — spune Krafft-Ebing — e sclavul mediului şi mai cu 

scamă a trei factori: originea lui ancestrală, educaţiunea lui, ra- 

porturile exterioare cu întâmplările existenţei sale“. 

1. Preditatea e unul dintre elementele cari trebue să cântă- 

rească în cumpăna, aprecierii expertului: „Inteligența, este o func- 

țiune al cărei organ e capul cum tot organe sunt stomacul, plămânii 

şi inima, şi funcțiunea fiind transmisibilă cu organul, inteligenţa 

a tuansmisibilă cu ereerul. Ereditatea fiziologică atrage, ca 0 Con- 

secinţă, ereditatea psihologică sub toate formele sale. E foarte firesc 

ca organismul născut să se asemene cu organismul care-l naşte. 

„ Exeditatea psichologică e de regulă, excepţiunile nu sunt decât 

aparente“ (Th6odore Ribot: „Herâdit€ psyehologique'“). Iar Maud- 

sley (în „Le crime et la, folie“) afirmă că „nimeni nu poate să scape 

de tirania organizaţiunii sale“. Nu trebue să se uite, precum observă 

Dr. Laurent, că „printre infractori există o mulţime de degene- 

raţi, epileptiei şi chiar isteriei cari, împreună cu alcoolicii, formează 

grosul populaţiei fixe a închisorilor. Cel puţin 8 din 10 infractori 

sunt alcoolici“. aa e 

9. Educaţia e şi ca un factor important, de oarece, după cum 

afirmă Locke, „din 100 oameni, mai: mult de 90 sunt ceeace ei sunt, 

buni sau răi, utili sau vătămători societăţii, prin educaţiunea, ce 

au primit“. Nu e însă mai puţin adevărat că, la persoanele atinse 

de ereditate, educaţia dă rezultate mediocre, căci, precum observă 

'Panoviceanu, ceeace sa îndeplinit prin stratificarea a mii de ge- 

neraţii, nu se poate modifica, într'o generaţie sau două. 

3, Clima, schimbarea anotimpurilor, temperatura anuală — con- 

stată Enrico Ferri — determină întotdeauna o manifestaţie dife- 

rită a infracţiunii. La aceeas concluzie a ajuns şi Pastoret: 

Crimele vor fi cu mult mai numeroase într'o ţară, rece, în care na- 

tura sgâreită, sporind lipsurile, refuză sau strică, plăcerile, decât într'o 

țară caldă în care pământul poate servi de pat, unde rodul se găseşte 

peste tot din belșug, unde omul nu are trebuinţă să repare dezastrele unei 

ierni lungi, unde surâde vecini primăvara, mama speranţei şi a fecundi- 

tăţii. Acolo legile vor fi mai puţin aspre. Rodnicia, sau sterpiciunea pă- 

mântului înflmeaţează mai mult asupra moravurilor decât asupra legilor. 

Cineva, e hoţ sau tâlhar într'o ţară sterilă, indolent; și voluptos într'o ţară 

"festilă. Sufletul capătă pezetea: climatului. Impetuos sub un cer arzător, e 

meditativ sub un cer rece, - 

4 Consideraţiunea. nediului social concură şi ea la edificarea 

demonstraţiei medicului-expert. Căci, după plastica apropiere a lui 

“Seneca „se iau Obiceiurile rele dela aceia cu cari cineva se adună, 

şi: întoemai cum anuinite boli se iau prin contactul corpului, tot .
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astiel şi sufletul transmite relele sale persoânelor cari se apropie 
de noi“. Nu ne preocupă consecinţele aplicării legii, e treaba justi- 
ţici să ia ori nu în consideraţie teza, lui Mario Terapia infrac- 
țiunii“) că „infracţiunea are şi scuze sociale“; expertul are însă 
obligaţia să examineze pe infractor şi sub raportul acţiunii me- 
diului social, despre care Feri spune că „numai contribue să facă 
să răsară crima, fără însă a, o erea“, justificând astfel propoziţiunea 
lui Fioretti, după care „factorul social singur e cu totul neîndes- 
tulător spre a explica producţiunea, infracţiunii“. Nu e unicul ele- 
ment determinant, dar o acţiune determinantă exercită şi mediul 
social pe care, la congresul de antropologie criminălă dela Roma, 
Lacassagne îl detinea „bulionul de cultură al criminalităţii, microbul 
fiind criminalul — un element care nu are importanţă decât din 
momentul în care-l face să fermenteze“. 

5. Un alt element de apreciere şi care nu trebue nesocotit e acela 
al sugestiunii, căreia Proal îi consacră un interesant capitol în „Le 
crime et le suicide passionnels“, citând între altele, un caz edi: 

. ficator: o ! | 
Un vânzător dela, o prăvălie, mâhnit de mustrările patronului său, se „hotărăște să-și pună, capăt zilelor, aruncându-se în Sena. In drum spre locul ales spre a-și traduce gândul în fapt, se întâlneşte cu doi camarazi cărora, le comunică și hotărârea luată şi consideraţiunile de ordin sufletese cari, după el, legitimau această deciziune' funestă. Camarazii nu numai "că nu încearcă să-l împiedice, dar încă îi dau dreptate, iar pe deasupra se hotărăsc şi ei să-] întovărășească pe drumul fără, de întoarcere, aruncân- 

«du-se şi ei în Sena. 

Dacă sugestiunea e operantă în caz de auto-distrugere, cu atât 
mai puternică va, fi acţiunea, ei, când în joc va, fi viaţa ori avutul 
altuia. 

6. Insfârşit, precum cu foarte mult temeiu notează 'Lanovi- 
ceanu, chestiunea rasei nu e nici ea de neglijat în fixarea diag- 
nosticului şi prognosticului unui infractor: „Ruşii sunt mai dispuşi 
la, beţie, Italienii, mai ales cei dela Sud, mai dispuşi la omor. 
Estonii comit mai multe crime -contra persoanelor şi contra pro- 
prietăţii decât Letonii, nu însă din cauză că ar fi mai puţin cul- 
livaţi ori instruiți ca aceştia din urmă, ci din pricină că se deosebesc 
sub raportul biologie unii fiind Fini, iar ceilalți Arieni“. i 

Consideraţiunile pe cari le-am expus erau necesare spre a da 
tot relieful cuvenit misiunii medicului-expert în faţa, justiţiei şi a, 
răspunde tot odată unor teoreticiani ai dreptului penal, ca Tarde 
de exemplu, care se scandalizează de efortul pe care-l fac medicii- 
iegiști de a, determina ştiinţificeşte responsabilitatea infractorului, 
în funcţiune de cauzalităţile biologice şi patologice. Medicul-legist 

„dăruit cu o judecată sănătoasă, instruit, prob și devotaţ princi-
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piului de dreptate“ — cum îl defineşte Fodâr6 — nu vede a priori 

n orice infractor un bolnav, ci se străduește să elucideze, pe cât 

e omeneşte cu putinţă, chestiunea responsabilităţii. Şi doar aceasta, 

e chemarea lui de căpetenie ca auxiliar al justiţiei. 

1. Mecanismul funcţionării experţilor 

_ Cazurile în cari intervenţia medicului-expert se poate produce 

în justiţie nu pot fi precizate în cadrul unor anumite articole din 

cod, pentrucă, precum am mai spus-o, întreaga viaţă a individului 

— din clipa în care a văzut lumina zilei şi chiar din accea, în care 

a. fost conceput (în materie de filiaţiune) şi până în mormânt, cu 
> 

toate fazele cuprinse între aceste două limite — constitue domeniul 

de investigaţiune a, medicului legist. Nu e manifestare a existenţei 

biologice a omului, nu e acţiune a acestuia în marginile trase de le- 

'gislaţia civilă, penală şi socială, care să nu fie susceptibilă de exa- 

menul clinice special al medieului-legist. 

1. Numirea. — a) Inainte de a da totuş o indicaţiune a ca- 

zurilor mai frecvente în cari colaborarea medicului expert e recla- 

' mată de interesul unei bune administraţiuni a, justiţiei, trebue să 

arăt că, în afară de rechiziţionarea legală (aplicaţiunea articolelor 

14, 15, 40, 42, 43, 47, 56 şi 57 0. Pr. P. şi art. 67 C. C.) intervenţia 

aceasta, se mai poate produce la, cererea Camerei de punere sub 

acuzare, prin aplicarea art. 230 C. Pr. P. (supliment de instrucţie): 

Din cuprinsul art, 230 Pr. P., rezultă că, în toate cazurile, Camera de 

punere sub acuzare, mai înainte de a, fi decis dacă se cuvine a pronunţa 

punerea, sub acuzare, poate din oficiu să ordone urmăriri, aduceri de acte, 

informaţii, fără a distinge, dacă este sau nu începulă o instrucţiune de 

primii judecători de oarece ea este învestită cu o putere disereţionară, în 

virtutea căreia poate ordona orice nou act de instrucţiune, fără a se 

preocupa, dacă ministerul public, prevenitul sau partea, civilă au cerut 

sau s'au opus Ja un supliment de instrucţie. (Cas., S. II, 6 Oct. 1892). 

b) In materie civilă, apelul la serviciile expertului e prescris 

de următoarele articole din Codul de Procedură Civilă: 

Art. 211. — Când judecătorii, spre a se lumina, vor găsi de cuviință 

a avea, părerea, unor experţi, vor determina, punctele asupra, cărora, experţii 

au să se pronunţe. 
: 

Art. 219. — Experții se vor numi deadreptul de către judecată, afară 

numai dacă părţile nu se vor învoi, chiar la şedinţă, asupra numirii lor. 

(„Numirea experţilor se face de către judecată, când nu sunt prezente 

toate părțile spre a se. învoi asupra lori, — Cas., S. I, 27 Octombrie 

1895, B. 1200). | | 

Art, 214. —Esperţii se pot recuza pentru aceleași cauze caşi jude- - 

cătorii (în cazurile determinate de art. 214—987 C. Pr. 0. — N. A.). 

Fi se pot recuza pentru o cauză, ivită în urma numirii lor, sau mai 

dinainte. . x
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In cazul acesta din urmă, recuzarea nu e valabilă, dacă nu s'a făcut 
în cele trei zile dela numirea experţilor, i 

Art. 215. — Recuzările se vor face și se vor judeca în ședință, faţă 
cu părţile sau după ce s'au citat, | 

Art. 216. — Experții vor fi citaţi a veni la judecată caşi martorii. 
Nevenirea sau nevoinţa, lor de a-şi da părerea dă loc la, aceleaşi pe- 

depse cași pentru martori (Art, 189 şi 190 C. Pr. C. — amendă până la 
100 lei — înzecită conform legii din 25 Martie 1923, la prima citare şi la o 
amendă de 300 lei, iarăși înzeciţă,. la, a, doua, citare; art. 192 C. P. —o 
amendă de fixat şi închisoare de 15 zile până la o lună, în caz de motivare 
mincinoasă a absenței. — N. A). 

Expertul numit va trebui să îndeplinească sarcina sa, neputând fi 
scutit decât, de însăş judecata, care l-a, numit şi pentru cauze cu adevărat 
binecuvântaic. | 

(„După numirea unui expert din oficiu, tribunalul, în caz de refuz, 
îl poate înlocui prin altul, fără'a mai fi nevoie să se citeze din nou păr- 

- ţile“, — 0. de Apel, S. I. București, 23 Februarie 1894). 
Art. 223. — Judecătorul sau judecătorii cari vor merge la faţa locului, 

vor fi în drept a asculta, în chipul arătat mai sus, martorii sau experţii. 
Martorii şi experţii se vor cita de judecător sau judecătorii aflaţi la 

fața locului, în prezenţa cărora vor face jurământul preseris de art. 196: 
şi 218 al acestui cod, și către cari își vor îndrepta raporturile sau depu- 
nerile lor.: 

2. Recuzarea. — Art. 214 C. Pr. C., reprodus mai sus, vorbeşte 
de recuzarea experţilor, ale cărei condițiuni sunt determinate de 
dispoziţiunile, cuprinse în art. 274—987 ale aceluiaș cod aplicabile 
judecătorilor şi cari, prin analogie, se aplică experţilor: 

1. Când expertul sau soţia lui sunt interesaţi, personal, în proces; 
când expertul sau soţia lui sunt rude ori afini până la al 8-lea, grad 
inclusiv cu amândouă sau una din părţi, ori femeia fiind moartă sau 
despărțită, există copii — dacă, însă, nu are copii dela ea, recuzarea 
se aplică numai soţului, ginerelui şi cumnatului. (Art. 274). 

2, Dacă expertul, soția sau rudele lor de sus sau de jos au un 
proces pentru o cauză identică cu aceea, pentru care e propus; dacă aceste 
persoane au o judecată la, tribunalul sau Curtea, unde una din părţi este 
expert; „dacă între aceleaşi persoane şi una, din părți, ori soția şi ru- 
dele sale de sus şi de jos a fost judecată, criminală în timp de cinci ani 
înaintea, recuzării“ (Art, 275). 

3. Dacă expertul, soţia sau copiii săi minori sunt creditori, debitori 
ori garanţi ai uneia din părţi; dacă este moștenitor prezumtiv sau donatar 
al uneia din părţi, sau dacă una, din părţi e moștenitoarea sa, prezumtivă; 
dacă e patronul sau asociatul uneia, din părți; dacă «e tutor, curator sau 
consiliu judiciar al uneia, din părți; dacă e administrator al unei intre- 
prinderi interesate în proces; dacă a mai luat parte la pricină ca, expert 
sau arbitru; dacă a fost mai înainte martor în pricină; dacă a primit dela, 
una din părţi daruri sau făgădueli de daruri, ori altfel de îndatoriri; 
dacă este vrăjmășie mare între el şi una din părţi; dacă din partea, ex- 
pertului a unnat, în cele șease luni dinaintea, recuzării, la adresa, 'uneia 
din părţi, injurii, loviri sau ameninţări prin scris sau viu graiu; dacă ex- 
pertul e frate, cumnaţ, rudă în ordine ascendentă sau descendentă, ginere 
sau socru cu avocatul uneia, din părți (Art. 276). ie
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4. Expertul care ştie că e recuzabil va declara însuş tribunalului sau 

Curţii cauza, incapacității sale (Art. 278). , | | 
"5. Dreptul de recuzare trebue exercitat înainte de cercetarea pricinii. 

Totuş, dacă motivul de recuzare .se iveşte după începerea procesului, 

partea, interesată trebue să-l declare de îndată ce a avut cunoștință de 
el (Art. 280). | 

6. Recuzarea, se face pe cale de act; scris, semnat de partea intere- 

sată ori de împuternicitul ei şi remis preşedintelui (Art. 281). Cererea, 
de recuzare e comunicată expertului, care are să răspundă în scris sau 

prin viu graiu, în camera de chibzuire. Nu se admite interogatorul sau 

_ jurământul, ca mijloc de dovadă a cauzei recuzării (Art. 282). Hotă- 

rârea asupra, cererii, de recuzare, e cetită în ședință publică, e dată cu 

drept de apel şi de recurs (Art. 283). Recuzarea făcută cu rea, credință, 

în scop de a întârzia, judecata, dă dreptul expertului. la despăgubiri civile 
din partea impricinatului care a cerut-o (Art. 284). 

Nu e însă recuzabil: a) Expertul rudă sau afin cu aceia .cari 

stau în proces ca. tutori, curatori, directori ai unui stabiliment 

public sau de comerţ, când aceşti tutori, curatori ori administratori 

“mau un interes personal în proces (Art. 277). 

b) Expertul recuzabil poate totuş fi admis să-şi îndeplinească 

mandatul, atunci când toate părţile cari stau în proces, nelovite 

de incapacitatea legală de a contracta, declară direct, sau prin îm- 

puternicit special pentru aceasta, că primese expertiza lui (art, 279). 

c) Deasemenea nu e recuzabil expertul care, înainte de a fi 

desemnat, ar fi fost consultat de una din părţi, eliberând un 

certificat în care se mărginește la constatarea faptului medical, fără 

a emite nici o părere personală cu privire la. pricina asupra căreia 

are să se pronunţe justiția şi nu e deci caz de aplicarea incapa- 

cităţii prescrise de art. 276 C. Pr. C.: a 

Un medie expert nu poate fi recuzat pe motiv, că şi-ar fi dat pă- 
rerea mai dinainte de a fi numit expert, prin faptul că ar fi liberat în 
aceiași afacere un certificat; medical, certificat în care, însă, se constată 
că nu și-a exprimat nici o părere, ci a constatat numai un fapt. (Casaţia, 
23 Octombrie 1896). | | | 

3. Numărul experţilor. — Art. 213 C; Pr. C. preserie că „exper- 
tiza se va, face de unul sau trei experţi, după împrejurări“. De 
fapt, fixarea numărului experţilor e de atribuit chibzuirii suverane 

a instanţei de fond: 

Judecătorii fondului sunt în drept să aprecieze în mod suveran, 

dacă experţii să fie în număr de trei sau dacă unul singur este deajuns. 
(Cas., $. I, 27 Ianuarie 1898 şi 14 Ianuarie 1900). 

Aceiași latitudine e lăsată și părţilor interesate: 

Părţile pot, dacă convin, să ceară numai unul sau doi experţi, numai 
să nu treacă de trei. (Cas., S. I, 24 Septembrie 1899, B. 996).
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" Ar fi de dorit ca, în însuș interesul justiţiei, aceasta să uzeze 
de regulă de dreptul ce legea conferă organelor ei de a recurge la 
luminile unui singur expert. Consideraţiunea, că o expertiză făcută 
de doi sau trei oameni ai artei ar oferi judecății o mai mare ga- 
ranţie de conștiinciozitate şi de nepărtinire, nu poate fi operantă 
într”o lucrare atât de delicată cum e intervenţia medicului-legist 
asermentat. Acolo unde sunt doi sau trei experţi, aducerea la înde- 
plinire a mandatului suferă îndeobşte întârzieri inerente înseş unei 
atari colaborări, fie din cauza absenței (motivată ori nu a unuia 
sau a doi din ei), fie din pricina dezacordului ce se poate ivi asupra 
metodei de urmat sau a concluziilor de tras. Nu trebue să se uite, 

că expertizele își trag puterea lor probantă nu din numărul de pă- 
reri emise, ci din valoarea, ştiinţifică, experienţa şi integritatea ex- 
pertului. Mult mai mare preţ e de pus pe demonstraţiunea unui sin- 

gur om al artei, penbrucă el, odată cu acceptarea“ mandatului judiciar, 
şi-a asumat şi o răspundere faţă de mândanţii săi, şi, conştient de 
această responsabilitate, lucrează cu cea mai mare cireumspeeţiune, 

verificând totul prin el însuş. Pe când, atunci când sunt doi sau 
trei, se întâmplă adesea ca, pentru evitarea unui conflict public, 
concluziile raportului să nu mai oglindească rezultatul unei de- 

„monstraţiuni unitare, ci soluţiuriea unui compromis sau a unei tran- 
sacţiuni: 

„Socot că judecata unui expert, care-și: semnează raportul pe care-l 
redigează și asumă astfel întreaga lui răspundere, e de preferat unei 
judecăţi datorite unui consiliu: de mediei. In adevăr, medicul-legist, în 
clipa în care-și iscălește raportul, ştie că, dacă se înşală în aprecierile sale, 
greşeala aceasta îl va urmări dealungul carierei sale; pe când, într'o 
comisiune, nimeni nu asumă o responsabilitate personală: răspunderii 
judecătorului unic, care nu se poate deroba, se substitue un anonimat ires- 
ponsabil. (Brouardel). 

Singura, excepţie în materie de expertiză medico-legală, în ce 
priveşte numărul experţilor, e cea prevăzută în art. 1 al Instruc= 
ţiunilor oficiale pentru autopsiile medico-legale, care preserie că 
„cercetarea, medico-legală, a unui cadâvru uman trebue să fie fă- 
cută de doi medici, dintre cari unul are să fie medicul-legist al par- 
chetului judeţului, iar celalt va fi ales de procuror dintre medicii 
urbei cu aptitudini speciale pentru asemenea lucrări“. . i 

„4. Dezacordul experţilor. — Dar în sfârşit, în practica, de azi, cu 
latitudinea pentru organele justiţiei de a desemna. doi saui chiar trei 
experţi, e de recomandat ca aceștia să fie însufleţiţi de o perfectă 
bună credinţă în raporturile dintre ei şi să nu se dea în spectacol 
prin controverse de şicană, cari nu pot decât să aducă știrbire 
prestigiului şi autorităţii medicului-expert. Nu odată sau înrc: 
gistrat incidente regretabile, cari justifică butada tribunalului. din
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Evreux (Franţa) care, înt”o sentinţă a sa (1922) observă că „atunci 
când Hippoerat afirmă un fapt, iar Galien un altul, justiţia nu 

poate fi lămurită“. In chiar această constatare, vedem condamnarea 
sistemului pluralităţii experţilor, ale cărui, rezultate — în: toate 
ţările şi mai ales în Anglia, unde prin tradiţie e de regulă — nu 
pot fi decât dăunătoare bunului mers al justiţiei. Pentrucă fiecare 
din experţi, cu toată conştiinţa sa despre rolul său pur informativ, 
se pasionează pentru teza pe care o crede ca mai justă şi asistăm 

astfel 'la o controversă care numai la luminarea, justiţiei nu poate 

contribui. Căci împreună cu Bvouardel, mă întreb: „Cine are ca- 

litatea să se rostească asupra priorităţii de acordat unor aserţiuni 
ştiinţifice cu'o egală ardoare făcute? Tribunalul? Juraţii? Se poate 
concepe, ca medicii, bucurându-se de o poziţie onorabilă, să se ex- 
pună ca, părerile lor ştiinţifice să fie judecate de persoane incom- 

petente în chestiuni medicale?“. 
a) Un dezacord fiind astfel posibil, atunei când doi sau trei inşi 

au să se pronunţe asupra interpretării unui fapt medical, şi, în 
cazul acesta, neintervenind ceeace am numit „compromis“ ori, „tran- 
sacţiune“ raportul va purta urmele divirgenţelor ivite, | 

Regula de urmat, în atare eventualitate, e prescrisă de o dis 
poziţiune a Codului de Procedură Civilă: 

Ast. 219 (al. 1 şi 2). — Experții în acest caz își vor face un raport 
seris, care va cuprinde părerea motivată, după majoritatea, voturilor, 

Dacă sunt mai multe păreri, raportul + va cuprinde pe a fiecărui expert. 

Precum se vede, legea nu orovede decât un singur raport, cu 
consemnarea opiniilor separate. Curtea, de Casaţie însă, pe cale de 
interpretare, prin două decizii s'a rostit pentru rapoarte indivi- 
duale, însă cu caracter facultativ: 

1, Experții pot, după ce au deliberat asupra operaţiei de expertiză, 
să facă fiecare separat raportul, mai ales când părerile sunt împărțite, (Ca- 
saţia, S. I, 24 Septembrie 1899, Bul., 996). 

3, Dacă sunt mai multe păreri, raportul va cuprinde pe a fiecărui 
expert, ceca, ce înseamnă că pot fi concluzii deosebite şi deci și rapoarte 
deosebite. (Cas., S: I, 19 Septembrie 1919). 

„Această jurisprudenţă confirmă o sentinţă a 'Trib, Ilfov care 

— greşit după noi — nu găseşte în dispoziţiunea, art. 219 C. Pr. 

Civilă obligaţiunea pentru experţi de a lucra în comun şi a depune 

un raport unic; 

In lipsa, unui text de lege care să oblige pe exper ţi de a lucra laolaltă 

Şi totodată să depună raportul unic, nu se “poate cere anularea, unei exper- 

ţize care n'ar fi efectuată în asemenea, condițiuni. (Tribunalul Ilfov, S. II, 

7 Aprilie 1908).
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„Sunt şi rămân partizan al raportului unic, cu menţiunea opiniei 
sau opiniilor separate ce s'ar produce, acestea urmând a fi semnate 
de autorul sau autorii lor, Sta Se . 

In Franţa, legea nu permite ca raportul să înregistreze, cu in- 
dicațiunea numelui expertului respectiv, eventuala-i opinie separată; . 
raportul, iscălit de toţi experţii, trebue numai să facă menţiunea, că 
„unul din ei a fost de o altă părere, Aceasta, bine înţeles, când etistă 
majoritate pentru părerea opusă admisă; dacă însă această ma- 
joritate nu poate fi obţinută, operaţia, expertizei e nulă, urmând ca 
organele justiţiei să desemneze o altă comisiune de experţi sau un 
expert unic, care să îndeplinească rolul de arbitru. 

b) Apoi desacordul se măi poate manifesta prin refuzul unuia 
din experţi de a, semna, raportul, ceeace, după jurisprudență, atrabe 
nuhtatea expertizei: | 

Când judecătorul dispune ca o expertiză să, fie făcută de trei experţi, 
ea, e nulă, când raportul depus e subscris numai de doi. (Cas. 1893). 

c) Nulitate care mai poate fi provocată prin imposibilitatea 
materială în care se găseşte unul din membrii comisiei de experţi 
de a, semna raportul, din cauză de boală ori de absenţă prelungită, 

9. Contra-expertizele. — Ele sunt prescrise prin următoarea dis- 
poziţiune a Codului de Procedură Civilă: 

„Art. 221. — Dacă judecătorii nu sunt destul de luminaţi printr'un 
întâiu raport de experţi, ei pot ordona să se facă un al doilea, raport de 
către aceiaşi experți sau de către alţii. | 

Din nou se pune chestiunea (tratată la: „Incapacitatea de a. 
fi expert“), dacă primii experți îşi păstrează calificarea pentru 0pe- 
rația contra-expertizei. 

Curtea, de Casaţie variază în jurisprudenţa ei. O decizie din 
1897 contestă că ar exista o atare incapacitate legală; o decizie pos- 
terioară admite teza 'contrarie, proclamând. chiar nulitaţea contra- 
expertizei făcute în atari condițiuni: 

E nulă o contra-expertiză făcută de experţii a căror primă expertiză 
fusese anulată. (Cas. 1904). a | 

II. Câmpul de intervenţie a medicului-expert în justiţie 

Odată determinat mecanismul funcţionării experţilor, să arătăm 
cazurile mai frecvente în cari această intervenţie se poate produce. 

1. In penal medicul poate fi însăreinat fie cu constatarea şi în; 
terpretarea faptului medical în legătură. cu contravenţia, delictul 
sau-erima, care face obiectul instrumentării judiciare și totodată cu
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stabilirea gradului de responsabilitate a autorului infracţiunii, fie 

numai cu stabilirea acestei responsabilități în acte cari au cauzat 

un prejudiciu cu caracter publie sau privat. Cu alte cuvinte, ne: 

dicul-expert poate fi chemat să-şi dea avizul în mai toate infrac- 

țiunile formând materia penală, pentrucă în fiecare din. ele, jude- 

cătorii, înainte de a aplica sancţiunile legii, au nevoie să fie lă- 

muriţi asupra gradului puterii de discernământ a, infractorului. 

Astfel dar, părerea medicului expert poate fi solicitată în caz de: ab- 

sență a martorilor și juraţilor (art. 192); abuz de autoritate (art, 158— 

160); abuz de încredere: (art. 322—331); abuz de putere (art, :1417— 

157); falsificarea, sustragerea, divulgarea, folosinţa şi distrugerea de 

acte (axt,.13, 101, 193—127, 140, 203—205, 298, 826, 338, 367); omor 

comis cu prilejul descoperirii adulterului (art, 253); insultele aduse mem- 

brilor Adunărilor Legiuitoare (art 189); lovirea unui agent al forţei 

publice (art. 185—188); infracțiunile comise de alienaţi (art. 57); ame- 

ninţarea, de a pune foc (art. 366); detăimarea, (art. 334); ameninţarea, în 

scris (art. 235—936); apologia infracţiunilor (art. 181); lovirea şi rănirea 

ascendenţilor (art. 243); atentat contra Regelui (art. 76—80); atentat 

contra Statului (art. 81 şi 92); atentatele la pudoare și bunele moravuri 

(art. 262—968); avortul (art. 240—246); falşificarea de bancnote (arti- 

-colele 117 şi 125); sustragerea banilor publici. (art. 140); bătăi (art. 238); 

infracţiuni comise în stare de beţie (art. 57); dezordini în biserică (arti- 

colul 210); boală cauzată prin substanţe vătămătoare (arh 245); ascun- 

dere de cadavru (art. 285); calomnie (art. 295—296), răpire de minoră 

(art. 282); caznă (art. 150, 233, 273, 319); castrare (art. 240); falsificarea 

unui certificat de boală (art. 134); răniri (art. 238—244); ciuntări pentru 

sustragere dela, serviciul militar (art. 191); înjurii contra membrilo: cle- 

rului (art. 299); complicitate (art. 50—56): înlesnirea corupţiei (art. 268); 

mărturie mincinoasă (art. 289); infracțiunile comise de minori (art. 61— 

65); rănirea, tăinuirea, supresiunea sau substituţiunea, de copil (art. 275); 

schilodire de copil din cauza lepădării (art. 278); crimă (art. 38, 4, 57, 

58, 61, 62, 250, 253—954); ultraj (art. 181—183); delapidare (art. 140); 

delicte scuzabile (art. 251—251); tentativă de delict (art, 39); denunţare 

calomnioasă, (art. 298); ruperea sigiliilor (art. 198); certificate medicale 

false (art. 137); duel (art. 258—261); eserocherie (art. 339—342); exe- 

cutor testamentar (ant. 330); crime în flagrant-delict (art. 253, 389); . 

crime și delicte cari pun în pericol viaţa, mai multor persoane (oaxt. 357— 

380); lovirea: unui funcţionar (art. 184—188); furturi (306—316); dare 

de foc (art. 357, 358); loviri şi răniri prin imprudenţă, (art. 249); omor 

prin imprudenţă (art. 218); moartea prin înnec (art; 389); insulte (arti- 

colul 180—189 şi 302—303); jefuire (art. 244); jurământ mincinos (arti- 

colul 293); omor, răniri și loviri în caz de legitimă apărare (art. 256); aten- 

tate în contra, libertăţii (art. 99—107); loviri (art. 239—244, 396); vio- 

larea mormintelor (art. 262); degradarea monumentelor publice (art. 206); 

întrebuințare de nume mincinos (art. 334); omor (art. 223, 9917—935, 

253); pruncucidere (art. 230, 278); otrăvire (art. 231); paricid (art, 229, 

239); falşificarea paşapoartelor (art, 129); plăsmuiri (art. 112—139); 
„ șantaj (art. 334); scrieri contra bunelor moravuri (art. 339—340); serieri 

injurioase (art. 304); deschiderea şi suprimarea scrisorilor (art. 156); 
scuze legale (art. 250—251); sceret profesional (art. 305); ultraj în ședință . 
(art. 181—184); sechestrare de persoane (art. 272, 974); siluire (arti- 
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colul 257, 263—266); sperjur (art. 287-—293); injurii la adresa unui 
Suveran strein (art. 299); uzurpare de titluri sau de funcțiuni publice 
(art. 207—208); băuturi falşificate (art. 217, 389); furt; prin, violență. 
(art,. 317—319). Da 

2. In procedura penală, în afară de articolele privitoare la re- 
chiziţionarea legală a medicului, serviciile expertului pot fi recla= 
mate în aplicarea tuturor articolelor cari se referă la crima, delictul 
sau contravenţiunea urmărită. NE 

Atunci când judecătorul de instrucţie, pe baza conchiziilor 
expertului în ce priveşte responsabilitatea infractorului și prin apli? 
carea art. 129 C. Pr. P., dă o ordonanţă de neurmărire, această ho- 
tărâre nu mai poate fi atacată: | 

In cazul când judecătorul de instrucţie dă ordonanţă de neurmărire, de 
oarece a, găsit că acuzatul a lucrat fără discernământ, ai fost în legitimă » 
apărare, ete., ordonanța sa, în această privinţă nu poate fi atacată cu opo- 
ziţie la Camera, de punere sub acuzare. (Cas., S. II, 1900). 

3. In civil, avizul medicului expert poate fi solicitat în materie: 
de concepţiune, naștere, paternitate şi filiaţiune, sarcină, avort, 
pruncucidere, căsătorie (celebrare, opoziţie, nulitate, obligaţiunile . 
isvorâte din căsătorie), adulter, divorţ, (justificarea motivelor), mi- 
noritate, tutelă, emancipare, interdicţiune, consiliu judiciar, moarte, 
testament, moştenire, donaţiuni între vii, validitatea convenţiunilor; 
responsabilitatea în delicte şi quasi-deliete, diferite specii de obli-, 
gaţiuni, dovada titlului autentic, capacitatea de a 'contracta, darea, 
acceptarea ori refuzul, exercitarea mandatului, preseripțiune (sus- 
pendarea, ei), incapacitatea de a deferi şi primi jurământ, separa- 

„iunea de bunuri, viciile de consimţimânt, accidentele de muncă, 
asigurarea asupra, vieţii, vesponsabilitatea civilă a medicului, den- 
tistului, farmacistului şi moașei, determninarea, quantumului de ono- 
rarii reclamate de medic. o | E 

= 
* * 

Cu titlu de exemplu, voiu releva că, îndeosebi în ce priveşte 
aplicațiunea ari. 998 şi 999 C. C. (delicte şi quasi-delicte) expertiza, 
medico-legală e decisivă pentru formarea convingerii judecătorului, 
căruia numai omul artei poate să-i procure elementele necesare. 
__q) Aşa, doiea fiind civilmente responsabilă faţă de părinţii 
copilului pentru comunicarea unei boli contagioase, pe cale de alăp- 
tare, expertul e singurul cu cădere de a stabili, dacă această boală 
a sugaciului e datorită contagiunii. prin laptela supt, ori e consecu- 
tivă contaminării pe altă cale ori e chiar de natură ereditară. 

b) In materie de seducţiune, expertul trebue să stabilească dacă. 
„vietiina a sucombat unor manopere dolosive: Sa
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Dacă, seducătorul a uzat de-manopere dolosive (sugestia, hipnotismul) 

e responsabil (Cas., S. I, 1891). 

c) Transmiterea de boli venerice fiind susceptibilă de o con- 

damnare la daune, expertul e chemat să demonstreze temeinicia ori 

netemeinicia plângerii: 

Faptul de a transmite unei alte persoane o boală venerică, de care 

cineva, e atins, poate servi ca bază unei acţiuni în daune. (Judecătoria de 

Ocol IV Bucureşti, 1912). 

d) Un iresponsabil putând şi el fi condamnat la veparaţiunea 

daunele cauzate prin fapta sa (Trib. Iltov 1916), e de atribuţiunea 

exclusivă a, medicului-expert de -a spune, dacă gradul de des- 

echilibru mintal e de natură a legitima, ori nu această responsabi- 

litate civilă. 

„II. Certificatele medico-legale 

a) In materie administrativă, medicul-expert poate fi chemat 

să examineze starea sănătăţii fizice şi mintale a unui funcţionar 

public, ca să elibereze: un certificat de inaptitudine temporară ori 

definitivă; un certificat de boală, pentru justificarea unei cereri de 

congediu; un certificat de sănătate, pentru admiterea într'o fune- 

„fiune publică. Asemenea certificate se deosebesc de certificatul zis 

oficios pe care medicul-legist îl eliberează la, cererea unei persoane 

într'un interes privat. | 
b) In afară de aceste două genuri de certificate, medicul-expert 

mai are prilejul de a elibera certificate zise judiciare. Acestea, îm- 

bracă 'o formă solemnă, deoarece ele sunt eliberate în urma, unei 

rechiziţiuni formale din partea organelor justiţiei şi cu prealabila 

prestare a jurământului de rigoare. 
Sunt însă scutiți de formalitatea jurământului medicii de spital, 

funcţionari ai serviciului sanitar: 

1: Conform dispoziţiei art. 42 Pr. p., numai în cazul când procurorul 
se transportă într'o localitate pentru constatarea unei crime sau delict și ia 
cu sine vreun om de artă, trebue ca acesta să fie supus jurământului mai 

înainte de a-şi da părerea asupra naturii şi circumstanțelor crimei sau de- 
lictului. Când însă pacientul a fost în spital şi, fără a se transporta, pro- 
curorul în localitate, la ieşire i s'a eliberat un certificat, întrucât certifi- 

catul este eliberat de medic în limitele competinţei lui, judecătorii se pot 

baza pe el, mai ales că este eliberat de medicul spitalului, care nu poate 

întra în funcţiune decât după ce prestează jurământul. (Casaţia Secţia, 

II, 1883). 
| 2, Când pacientul a fost în cură medicală la un spital, fără ca pro- 
curorul să se fi transportat la, faţa locului și de la acest spital i s'a eliberat 

un certificat, întrucât un asemenea. certificat este liberat de medicul spi-
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"talului în limitele competinţei sale, tribunalul se poate baza, pe. el, chiar 
dacă medicul nu a susținut prin jurământ atestarea lui. (Cas, S. II, 
31 Mai 1894). 

Certificatul judiciar își găseşte aplicarea atât în penal, în toate 
cazurile de intervenţie a, expertului, cât şi în civil. In această din 

urmă materie, atestaţiunea medicală joacă în deosebi un rol ho- 
tărâtor, oridecâte ori se admite proba testimonială, fie pentru în- 

deplinivea procedurii, fie pentru justificarea unei excepţiuni in- 
vocate la judecată. 

a) Aşa, prin aplicarea art. 240 şi 241 din C. Pr. C., jurământul 
poate fi deferit surdo-mutului, supunându-i-se o formulă serisă, 
dacă în prealabil medicul anume desemnat pentru aceasta ates-. 
tează, că facultăţile mintale îngădue surdo-mutului să-și dea seama 
de însemnătatea actului ce îi se cere. - 

b) Prin aplicarea art. 1191 C. C., proba testimonială e admisi- 
bilă, când o atestaţiune medicală face dovada că, în spiritul art. 953 
şi următoarele acelaș Cod, consimfimântul a fost smuls prin vio- 
lență sau prin dol. 

c) In materie de prezumţiuni legale, în. spiritul art. 1200 C. C., 
certificatul medico-legal e deasemeni operant: 

Dacă partea, care a lipsit dela interogator la prima instanţă, a, încetat 
din viaţă înaintea judecății apelului, moștenitorii sunt în drept; a cere să 

- dovedească, că autorul a, lipsit dela prima instanţă, având o cauză, bine- 
cuvântată. (Cas., 1895). - 

d) Tot prin atestaţiunea, medico-legală se poate face dovada 
cerută pentru aplicarea art.:1203 C. C. (Prezumţiunile cari nu sunt 
stabihte de lege): 

1. Oricâţ de grave și de concordante prezumţiunile par judecătorului; 
acesta, nu le poate admite decât în cazurile anume prevăzute de lege, adică 
când este admisibilă proba prin martori, sau când actele se atacă pentru 
fraudă, dot sau violenţă. (Cas,, S. I, 2 Decembrie 1883, B. 1163). 

2. Judecătorul neputând lua ca bază decât prezurnţiunile cari să aibă 
o greutate şi putere de a naște probabilitatea, urmează că dolul nu se . 
poate presupune ci trebue dovedit (C. de Apel din Focşani, 9 Dec. 1885). 

- 8. Fiind de esenţa dispoziţiunilor testamentare ca ele să pornească 
din voinţa, liberă a, celui ce le-a făcut, această voinţă nu există, când tes- 
tamentul este rezultatul captaţiunii dolosive, iar mijloacele dolosive între- 
bitinţate în captaţiune pot fi stabilite prin toate modurile de probaţiune 
admise de lege, între cari şi martorii. (Cas., S. I, 13 Martie 1915). 

€) În materie de mărturisire judiciară (art. 1206 C. C.), Curtea 
de Apel: din București a decis, că scrisorile emanate de la .un sres- 
ponsabil, în timpul incapacității sale dovedite, nu-i pot fi opuse 
ca, început de dovadă serisă. a
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Iar Curtea, de Casaţie, în aplicarea, aceluiaș articol, hotărăşte că 

mărturisirea întemeiată pe o eroare de drept ar putea fi, prin ex- 

cepţie retractată, dacă se dovedeşte că eroarea e cauzată de dolul 

sau violenţa părții adverse. 
.. 

* * 

Regulile de întocmire a certificatului medico-legal și penali- 

tăţile sunt cele prevăzute pentru certificatul medical în genere, 

despre care ne-am ocupat la capitolul consacrat acestuia. (Vezi 

Partea I, Cap. 1V: „Certificatele medicale“). 

Consultaţia medico-legală 

O formă caracterizată a expertizei e şi consultaţia medico-le- 

gală, care poate fi scrisă sau orală. Judiciară — adică weelamată de 

organele justiţiei — ori oficioasă — adică solicitată de partea, inte- 

vesată — consultaţia medico-legală e o contribuţie de o valoare 

- „adesea, hotărâtoare la, îndrumarea judecății. 

a) Dar, pe când cea judiciară nu poate fi refuzată decât pentru 

cauze binecuvântate şi ca atari recunoscute de autoritatea jude- 

cătorească mandantă, consultația medico-legală oficioasă e făcul- 

tativă — şi aceasta în însuş interesul apărării. Incredinţat că, prin 

intervenţia sa ştiinţifică, nu poate fi de folos acuzatului, e, pentru 

medic, o datorie de conştiinţă de a-i refuza o atestaţiune care, în loc 

să-l servească, ar putea din contra să-i agraveze situaţia. Și, pen- 

trucă invocăm dreptarul conștiinței sale, e dela sine înţeles că 

omul artei, din consideraţiuni streine bunului mers al justiţiei, nu 

“trebue să încerce de a sluji apărarea printi'o consultaţiune, care 

ar avea, darul să creeze un echivoc în aprecierea, faptului medical. 

Un atare medie, după cum observă Legrand du Saulle, „ar lipsi dela, 

xespectul dătorit sie-şi şi ar necinsti profesiunea medicală, silin- 

du-se prin subtilităţi scolastice să complice o chestiune a, cărei solu- 

ţiune e evidentă“, Lacassagne, care e de aceiaș părere, mărturiseşte .- 

că de zegulă se recuza, ori de câte ori apărarea a făcut apel la lu- 
minile sale pentru darea unei consultaţiuni medico-legale, bine în- 
țeles după ce ascultă pe avocatul acuzatului şi lua cunoștință de 

dosar. Numiui în două cazuri, unde conştiinţa sa i-a impus să inter- 

“vină spre a împiedeca o eventuală er oare judiciară, a consimţit să 

dea o asemenea, consultaţie. 

Urmează deci că, dacă medicul-legist e liber să accepte sau să 
„refuze mandatul ce i se oferă de apărare, oridecâteori va avea însă 
“convingerea, intimă că prin contribuţia sa ştiinţifică poate servi pe 
un nevinovat, e pentru el o datorie imperativă de conștiință de a 
Tumina, justiţia și a servi astfel cauza adevărului și a dreptăţii, cari 
sunt temelia societăţii.
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b) Orală — atunci când, la. rechiziţia judecătorului de instrue- 
ție, a tribunalului ori Curţii, e dată chiar în audiență — sau scrisă, 
consultaţia medico-legală are scopul de a.lămuri justiţia, insuficient 
edificată de demonstraţia primilor experți. Eu poate fi provocată 
şi după rostirea, sentinței, atunci când în spiritul judecătorilor s'a. 
născut îndoială asupra temeiniciei interpretării faptului medical, şi 
însuş parchetul ia inițiativa unei eventuale reformări a hotărârii 
judecătoreşti. 

c) Consultaţia medico-legală se produce uneori pe cale de co- 
"misiune rogatorie: un judecător de instrucţie, un tribunal sau pre- 
şedintele unei Curți cu juraţi din provincie, în lipsa unei somităţi 
locale, recurge la luminile valorilor ştiinţifice acolo unde se găsesc, 
punându-le la, dispoziţie dosarul primei expertize. 

d) Consultaţia medico-legală — în care potiinterveni nu numai 
medici şi chirurgi, dar şi chimiști — se deosebeşte de contra-exper- 
tiză, prin aceea că, pe când aceasta din urmă reface întreaga lucrare 
cu care fuseseră însăreinaţi primii experţi, mandatul celei dintâi «e 
ca, după ce va, fi examinat cu'serupulozitate raportul sau rapoartele 
(în caz de diverginţă) certificatele, notele sau memoriile primei ex- 
pertize, să se rostească asupra valorii lor, dând o părere motivată. 

Pe când raportul medico-legal (după cum vom vedea în partea 
„ce-i consacrăm), trebue să fie concis, eonsultaţia medico-lgală, dim- 
potrivă, poate:şi chiar trebue să; fie cât mai desvoltată, folosindu-se 
de toate citaţiunile din autorii consacraţi, de toate precedentele cu- 
noscute în cazuri similare, spre a, se proiceta astfel maximul de lu- 
mină asupra faptului medical care interesează Justiţia. 

Ca un element de garanţie sub raportul competinţei, al probi- 
„tăţii și al imparţialităţii, consultaţiile medico-legale sunt; îndeobşte 
încredințate somităţilor ştiinţei cari, prin luorările lor, Sau impus 
atenţiunii publice. a | 

Bucurându-se oarecum de o putere discreționară, pentrucă după 
cum proclamă Devergie, „în consultaţiile medico-legale nu există 
niciodată, limite. fixate“, medicii consultați întw'o “afacere ju- 
diciară nu se pot mărgini numai: la simpla cercetare a lucrărilor 
primei expertize, ţinându-se strict în cadrul acesteia, ci au latitu- 
dinea neîngrădită de a face orice investigaţiune ştiinţifică, pe baze 
cu totul diferite de acelea, adoptate de primii experţi, procedând 
la noui experienţe şi, precum spune Legrand du Saulle, „sondând 
domeniul științei, în căutare de fapte streine cauzei, dar prezen- 
tând o asemănare cu ea“. Nu urmează, însă, că a priori medieii 
însăreinaţi cu o consultaţie medico-legală trebue să licreze sub im- 
periul ideei preconcepute, că misiunea, lor e numai de'a dărâma ecea, 
ce au clădit autorii expertizei; dimpotrivă, e pentru dânşii „O-ches- 
tiune de onoare şi o datorie elementară — precum spune Orfila —
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de a nu ataca rapoartele decât dacă sunt esenţial incomplecie, vi- 

cioase sau contrarii principiilor artei“. 
e) Redacţiunea consultaţiei medico- legale scrise. — Indeplinită, 

după împrejurare, de unul sau mai mulţi oameni ai artei de o 
pregătire indiseutabilă; variind în ce priveşte extensiunea după 
însăş importanţa şi complexitatea, cauzei de examinat, consultajia 
medico-legală — care, după cum foarte bine o defineşte Tourdes, e 
„un studiu critic al lucrării unui confrate“ — va fi serisă cu me- 

todă, „evitându-se, precum cu aproape un secol în urmă ne învăţa 

Orfila, de a confunda în acelaş paragraf soluţiunea chestiunilor cari 
nu prezintă asemănare între ele“. Cași raportul medico-legal con- 

sultaţiunea, medico-legală — care are însă mai mult forma unui me- 

moriu — trebue să cuprindă patru părţi bine demareate: 
1. Preambulul: indicarea numelui, titlurilor şi calităţii exper- 

tului; indicarea autorităţii rechiziţionante şi a datei rechiziţiunii; 

menţiunea prestării jurământului; indicarea zilei, locului, naturii şi 
scopului mandatului primit, prin reproducerea, textuală a chesti- 
unilor puse de magistrat (având, însă, precum am arătat, latitudinea 

de a-şi întinde câmpul de investigaţie ştiinţifică). 
„9, Istoricul: enumărarea, și clasarea documentelor primei ex- 

pertize puse la, dispoziţie cu relatarea, faptelor rezultate din ele; re- 
producerea, textuală a unora, din pasagiile acestor documente, fă- 

- cându-se astfel o'expunere rezumațivă a tuturor elementelor de in- 
formaţiune proprii a fi utilizate, fie pentru complectarea: şi confir- 
marea concluziilor pri imei expertize, fie pentru modificarea ori chiar 
totala lor infirmare. 

3. Discuţiunea taptelor e 'însuş miezul consultaţiei medico- 
legale, pentrucă e analiza critică a elementelor cari au concurat 

la redijarea primului raport. Misiunea expertului sau a experţilor 

consultaţi fiind de a verifica nu numai valoarea, elementelor de- 

monstraţiunii primei expertize, dar şi temeinicia ştiinţifică a con- 
cluziilor acesteia, consultaţia medico-legală va releva eventualele 
erori sau omisiuni făcute cu prilejul primei lucrări. O va. face 
însă cu multă circumspecţiune, pentrucă nimeni nu este infailibil şi, 
precum am mai spus-o, ceeace azi pare o axiomă, mâine se poate 
dovedi o erezie ştiinţifică. Asprimea criticii nu implică neapărat 

violenţa în formă. 
„4. Concluziile vor fi numerotate după numerele corespunză- 
toare atât ale chestiunilor 'puse de autoritatea rechiziţionată cât 
după acele ale chestiunilor ce medicul sau medicii consultaţi le vor 

fi adăugit, în virtutea puterii disereţionare de care se bucură. Odată 
cu formularea lor, se va stărui asupra părţilor în cari aceste con- 
cluzii se deosebesc de cele ale raportului primei expertize. 

£) La juraţi. — Judiciară sau numai oficioasă, consultația me-
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dico-legală poate deci lua două forme: 1. aceea a unei demonstra- 
Hiuni vorbite când e orală, şi aceea a unei expuneri scrise, cu exten- 
siunea variabilă a unui adevărat 'mnemoriat științific. 

* 
+ * 

O chestiune de procedură, se pune cu privire la consultaţiunea 
medico-legală serisă dată la, cererea apărării, într'o afacere de com- 
petinţa, Curţii cu Juri. Desbaterile fiind orale, poate preşedintele 
Curţii să nu îngădue apărării de a da citire unei asemenea con- 
sultaţii? Ii | 

Speţa, n'a primit o soluţiune juridică definitivă, interpretarea 
de dat articolului 342 C. Pr. P. fiind controversată. După unii 
autori consultaţia medico-legală, deşi mărturie scrisă, trebue 
admisă, de oarece constitue în fapt aniul din esențialele mijloace de 
apărare; după, alţii, preşedintele, refuzând să, facă uz de puterea sa 
disereţionară, e în dreptul său să nu se abată dela prescripţiunea 
acestui articol. Curtea de Casaţie franceză nu şi-a fixat nici ea 
jurisprudenţa, de oarece a dat, în speţă, două decizii contradictorii. 

1. Prin prima ea, consfinţeşte dreptul apărării da a face uz în 
audienţă de consultaţia medico-legală: 

Considerând că această consultaţie constitue o parte esenţială a apă- 
rării sale, și că sentinţa, asimilând-o cu o depoziţie scrisă de martori 
Şi nevoind să ţină seama, de ea, sub pretext că totul trebue să se petreacă 
oral la desbateri, a, aplicat; greşit legea, a îngrădit dreptul de apărare și 
a intimat o prohibiţiune neîngrădită de lege, şi prin urmare:a comis un 
evident; exces de putere; pentru aceste motive, casează“, 

2, Prin a doua, din contră, contestă că s'ar putea invoca în 
" Tecurs un motiv de casare dedus din refuzul preşedintelui Curţii 
cu Juri de a lăsa să se dea citire consultaţiei medico-legale, soli- 
citată de apărare: 

„ Apărarea acuzatului n'a, fost ilegal stânjenită, prin faptul că Curtea 
cu juri n'a permis să se dea citire unei consultaţiuni cu privire la faptul 
care forma, obiectul acuzaţiunii, consultaţiune dată fără mandat din partea, 
justiţiei, ci numai Ja, cererea particulară a acuzatului sau a apărăto- 
rului său, - : i 

  

65008. — Dr. 4. Xfinorici. Tratat de Medicină Legală - . >»



Na o i CAPUL. 

REGULILE EXPERTIZEI 

Ele sunt de două feluri: de natură formală și de natură 

technică. | 

, IL: FORMALITĂŢILE. 

A. Sesizarea 

Fie în caz de flagrant-delict, fie pentru o lucrare de expertiză 

înti”o afacere judiciară în curs de cercetare, fie pentru o consultaţie 

medico-legală scrisă ori orală cerută de tribunale sau de Curți, 

rechiziţia medicului-expert se poate face în următoarele patru 

moduri: 1. prin simplă. comunicare verbală; 2. prin înştiinţare te- 

lefonică sau telegrafică; 3. prin citaţie, pe baza, ordonanţei de zi 

a judecătorului de instrucţie, sau prin citaţie emisă de preşedintele 

tribunalului ori al Curţii; 4. prin adresă specială, fie din partea, par- 

chetului fie din aceea a, preşedintelui iribunalului ori al Curţii. — 

In caz de flagrant-delict, am văzut-o, în lipsa procurorului sau a 

"judecătorului de instrucţie, orice ofiţer de poliţie judiciară, legal- 

mente calificat pentru aceasta, poate convoca pe expert. 

n cazurile 1, 2, şi 3, comunicarea e de obiceiu laconică, fără o 

expunere detaliată a scopului rechiziţionării. 

In cazul 4, adresa, precizează şi obiectul expertizei. 

B. Jurământul | 

a) Citat întâiu pentru îndeplinirea unui mandat de expertiză, 

în urmă ca martor pentru susţinerea, în faţa tribunalului sau a 

Curţii, a concluziilor raportului său, şau pentru darea unei con- 

sultaţii medico-legale, medicul-expert, de vreme ce n'a invocat 

nici un motiv de recuzare plauzibil şi admis, trebue să răspundă la 

chemare, căci altfel se face pasibil de :pedeapsa prevăzută de arbico- . ! 

lul 192 C. P. (amenda şi închisoarea dela 15 zile până la 2 luni). 

Tar înainte de a procede la lucrarea expertizei, trebue să depună 

jurământul legiuit, prescris şi de Codul de Procedură Penală şi de 

Codul de Procedură Civilă: 

Art. 43, al 2. (0. Pr. P.). — Persoanele chemate în cazul acestui 

articol și al articolului precedent; (unul sau doi medici sau chirurgi — :
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N. A.), vor face înaintea procurorului, jurământ de a rosti arătările şi 
părerile ce ar avea, pe a lor onoare şi conştiinţă. 

Art, 217 (C. Pr. C.). — Dacă obiectul cercetării este de aşa natură 
că experţii pot să-şi dea părerea îndată, ei se vor consulta chiar în 
şedinţă, separat, în ordinea şi după modul arătat pentru martori prin 
art. 195, 196, 197, 200, 201 şi 202 (între altele, prestarea, jurământului . 
aşa, cum e formulat prin art. 196). 

Art. 218 (C. Pr. C.). — Dacă experţii, mai înainte de a, se pronunţa, 
au trebuinţă de deosebit studiu, sau să meargă la faţa locului, atunci 

«ei, sub pedeapsă de nulitate, vor jura mai întâiu înaintea, judecății, potri- 
vit art. 196, că'şi vor îndeplini sarcina cu credinţă. 

D) Jurământul e prestat, după împrejurări, fie în faţa, repre- 
zentanţilor parchetului (procurorul, judecătorul de instrucţie ori alt 
organ calificat al poliţiei judiciare), fie în faţa preşedintelui tribu- 
nalului ori al Curţii. 

Formalitatea poate îi îndeplinită fie în cabinetul procurorului 
ori al judecătorului de instrucţie, în pretoriul tribunalului şi al 
“Curţii, fie chiar la locul cercetării locale: - | 

"Prestarea, jurământului de către experţi sau martori se poate face nu 
numai în pretoriul tribunalului, dar şi în localitate, întrucât legea, nu spe- 
cifică anume locul unde jurământul trebue prestat (T'rib. Ilfov, S. I, 
13 Decembrie 1886). 

In majoritatea, cazurilor de flagrant-delict, tocmai din cauza 
urgenţei instrumentării, formalitatea jurământului e îndeplinită, la 
locul cercetărilor, unde i se şi înmânează, medicului ordonanța, de 
sesizare. Medicii de circumscripție rurală, autorizaţi prin lege a 
face expertize medico-legale, se găsese adesea, sesizaţi de jandar- 
merie şi atunci ei sunt ţinuţi ca, în faţa şefului: de post — organ 
calificat al poliţiei judiciare — să, presteze legiuitul jurământ şi 
tot în asistenţa lui să procedeze la, facerea expertizei. Fără cuvânt, 
unii mediei sanitari au văzut în această servitute legală o scădere a 
prestigiului lor, — susceptibilitate pe care n'o. concepem și cu atât : 
mai puţin am putea-o legitima. Investit cu puteri de ofiţer de po- 
liţie judiciară (art, 14 C..Pr. P.), şeful da post îmbracă, în ocurenţă, 
autoritatea conferită lui de lege şi e inadmisibil să i se discute 
calitatea, pe consideraţiuni de amor-propriu: legea e lege pentru 
toţi şi nimeni nu are dreptul să se plângă de ea şi mai puţin încă 
să încerce de a se sustrage preseripțiunilor ei formale şi categorice. 

c) La juraţi unde, din cauza caracterului exclusiv oral al dez- 
baterilor, expertul e citat ea martor, jurământul îl depune în mo- 
"mentul în care e invitat să-şi facă depoziţia (art. 342 QC. Pr. P.) — 
“Tot la. juraţi, în cazul când, uzând de puterea sa disereţionară, pre- 
şedintele ordonă un supliment de anchetă şi suspendă ședința spre 
a lăsa medicului legist răgazul necesar „pentru nouile cercetări,
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acesta trebue să depună de două ori jurământul:. întâiu, în mo- 

mentul suspendărei şedinţei, când primeşte dela, preşedinte man- 

datul pentru îndeplinirea suplimentului de expertiză, şi apoi când, 

la reluarea desbaterilor, vine să-şi facă depoziţiu ca martor. 

Comentatorii dreptului penăl socot ilogică această asimilare a 

expertului cu martorul. Medicul-expert, observă Faustin Hâlie, nu 

poate fi considerat ca martor şi în fapt nici nu e citat ca, atare, 

pentrucă, rolul martorului e de a spune ceeace a văzut şi auzit, iar 

medicul-expert nu e întrebat ce cunoştinţă are despre faptul care 

formează obiectul urmăririi, ci i se cere o demonstraţie ştiinţifică. 

Misiunea lui e de a-şi exprima, o părere motivată asupra faptului 

medical în legătură cu acuzaţiunea de crimă, delict sau fals; el nu 

depune ci apreciază, în lumina ştiinţei şi a investigaţiunilor proprii, 

iapta, imputată inculpatului. Şi tocmai în aceasta stă accentuata 

demarcaţie între expert și martor: pe când celui dintâiu i se face o 

obligaţie de a emite o părere, celui de al doilea, îi este categorie în- 

terzisă orice apreciere personală. Pe când martorul, sub pedeapsă 

de nulitate a depoziţiei sale, trebue să vorbească numai din me- 

morie, expertul, special autorizat, se poate servi de note, pentrucă în 

demonstraţia sa are de invocat constatări ştiinţifice şi cireum- 

stanţe de fapt cari trebuese citate cu preciziune. Această latitudine 

recunoscută, medicului-expert de a se folosi de însemnări e con- 

sacrată de jurisprudenţa Casaţiei franceze. 

* 
* * 

d) Dar, indiferent de calitatea ce i se atribue în îndeplinirea 

misiunii sale în justiţie, medicul desemnat ca expert trebue, în 

baza articolelor citate din procedurile civile şi penale, să presteze 

jurământul prescris de Codul de Procedură Civilă: 

Art. 196. — Mai înainte de a-şi face mărturia, va face un jurământ 

precum urmează: e 
" Va pune mâna pe cruce, președintele va, zice şi martorul va spune 

după dânsul următoarele: 
„Mă leg pe cinste şi în cuget curat; jur înaintea lui Dumnezeu 

care ştie toate, că voiu mărturisi adevărul, nimic alt decât adevărul, fără 

ură sau părtinire pentru veri una din părţi“ 
După ce martorul va, jura, preşedintele îi va zice aceste cuvinte: 

- „Dumnezeu, care ştie toate, martor de jurământul ce ai făcut, să te 

pedepsească de vei spune .neadevăr, | 

„Asemenea vei şti că legea pedepseşte pe cel ce este martor 

mincinos". , 
Dacă martorul este de altă religie, judecata va schimba, jurământul 

potrivit religiunii sale. 

e) Legea (art. 196 şi 241 C. Pr, P.) preseriind modificarea 

formulei jurământului după confesia expertului, Evreii (cu pălăria în
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<ap şi cu mâna dreaptă ridicată) pronunţă cuvintele sacramentale: 
„Jur pe tablele lui Moise“ şi apoi urmează restul textului ju- 
rământului. N 

" Mahomedanii: jură cu degetele mâinii drepte: pe cuvintele 
Pihi-Pihi din capitolul IX al Coranului. Un musulman, notează Di- 
mitrie Alexandresco, nu poate presta, jurământ decât invocând nu- 
mele lui Dumnezeu Iallahi, Billahi, Tallahi; este nulă, orice afir- 
maţie făcută pe atributele lui Dumnezeu, pe Coran, pe locaşurile 

sfinte, ete. — Formula jurământului musulman — care se prestează 
de preferinţă Vinerea şi în zilele de sărbători religioase — este ur- 
mătoarea: „Jur, în numele lui Dumnezeu singur, prea "bun, prea 
milostiv, care pedepseşte pe vinovaţi, dă victoria, uşurează soarta 
culpabililor, împarte bunurile şi darurile, care ştia tot, ne răsbună şi 

înaintea cărui nimie nu este ascuns“. (Urmează restul textului jură- 
mântului legiuit). — Dacă se întâmplă ca expertul musulman să fie 
afon, atunci el e asimilat unui mut şi formalitatea. jurământului e 

astfel îndeplinită: Cadiul serie formula, pe o-buzată de lemn pe care 
o înmoaie întrun pahar cu apă curată, pe care o dă apoi s'o bea 
expertul. | | 

In genere, expertul care nu ştie românește, poate jura în limba 

maternă, după traducerea unui interpret. | | 
f) Pentru anabaptişti şi quakeri — după cum notează Gh. Gh. 

“Tocilescu („Curs de Procedură Civilă, III, 495) — jurisprudenţa 
franceză, engleză şi a marei majorităţi a ţărilor europene admite . 
ca, în loc de jurământ, ei să afirme pe sufletul şi pe conştiinţa lor 

de a spune adevărul, de oarece, după preceptele religiunii lor, o 
atare afirmaţiune este un adevărat jurământ. 

Jurisprudența noastră nu admite însă nici o derogare dela pre- 
scripțiile legii şi formula religioasă a jurământului e. obligatorie pentru 
expertul de orice rit: | 

Î. Martorul, după lege, neputând să depună decât sub jurământ,- 
el nu poate fi scutit de această formalitate, sub cuvânt că e ateu sau 
liber-cugetător. (Cas., S. II, 2 Mai 1886, B. 437). Di 

2, „Declaraţia, făcută, de un ateu pe onoarea, şi conştiinţa, sa, nu poate 
fi considerată ca un jurământ, ci numai ca o simplă, informație, întrucât 
nu se poate admite prestarea, unui jurământ într'o formă neprevăzută şi ne- 
admisă de lege. (Trib. Brăila, S. 1, 13 Dec. 1908). : 

3. Menţiunea, făcută în deciziunea, instanţei de fonă, că martorii evrei 
au jurat conform ritului judaie, fără să se arate formula, jurământului, 
sau să se vizeze art, 153 din Pr. P., nu este suficientă spre a se putea cu- 
noaşte, dacă cerinţele legii au fost îndeplinite şi dacă, jurământul prestat 

"a fost cel legal. . 
4. Jurământul, a, cărui formulă nu conţine elementul religios, neavând 

mici o existenţă legală, urmează că martorul chemat a depune înaintea, 
justiţiei nu poate fi dispensat de obligaţiunea de a jura, după formele pre- 
serise de lege mici a fi apărat de penalitatea prevăzută de lege, numai pe
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motivul că ar fi liber-cugetător, dacă nu arată că practică un alt cult re- 
ligios decât cel creștin ortodox sau nu arată formula cultului săi. (Cas., 
Ş. 1, 22 Apiilie 1914). 

__ După această din urmă decizie a Casaţiei noastre, anabaptiştii 
şi quakerii ar putea, fi admişi să jure în felul lor, dar o jurispru- 
denţă în speţă încă n'a intervenit. 

9) Refuzul de a jura atrase, prin aplicarea art. 188 C. Pr. C., 
pedeapsa cu amenda de 100 lei (înzecit conform legii din 25 Martie 
1923), care nu e susceptibilă de apel: 

Amenda, pronunțată contra, martorilor, pentru nevenire sau refuz 
de a jura, ori de a mărturisi, are un caracter de execuţie imediată, iar 
nu de pedeapsă penală în contra, căreia să se poată apela. (Cas., S. Il. 25 
Mai 1911). 

Refuzul jurământului se mai pedepseşte (prin aplicarea artico- 
lului 207 din legea din 14 Martie 1900) cu o amendă care nu va 
putea trece de 300 lei (respectiv 3000 lei) şi cu cheltuelile de despă- 
gubire către 'părți. 

+ 

+ * 

h) În ce priveşte pe medicul-legist atitrat al unui tribunal, chesti- 

unea jurământului repetat, oridecâte ori e însărcinat cu..o expertiză 
a format şi continuă să formeze obiectul unei controverse. 

1. După unii jurişti, un atare medic-legist fiind un funcţionar 
publice, el e legat, în exerciţiul atribuţiunilor sale, prin jurământul 
odată depus la intrarea sa în funcțiune şi a cărui formulă e cea obi- 
cinuită pentru orice slujbaş public: 

Jur de a, fi credinoios Regelui şi intereselor țării mele, de a observa. 
în totul Constituţia, ș şi legile țării, de a executa cu onoare şi conștiință func- 
țiunile ce-mi sunt încredințate şi de a nu face nimic de natură a perielita: 
ordinea, în Staţ. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

ŞI, funcţionar public, medicul-legist care şi-ar exercita atribu- 
țiunile fără prealabila depunere a jurământului de mai sus, sar face 
pasibil de pedeapsa preserisă de Codul Penal: 

Art. 163. — Funcţionarul public, care va intra; în lucrarea luncţiunir 
sale până a depune jurământul cerut, se va, pedepsi cu o amendă egală cu 
onorariul pe o jumătate de lună, neputând ocupa. acea funcţiune “fără a 
depune jurământul cerut. 

2. După comentatori însă, a căror părere a primit şi consacra- 
ţiunea unei jurisprudenţe a Casaţiei noastre (interpretarea art. 218 
C. Pr. C.) jurământul acesta de funcționar public e suficient, numai 
pentru eauper tizele cu cari e însărcinat de parchet:
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Jurământul depus de medicul-legist la intzaxea, sa în funcţiune 
„servă pentru toate actele cu cari e însărcinat, în virtutea calităţii sale, de 
către pari chet, așa că nu e nevoie de un: deosebit jurământ: pentru fiecare 
afacere în parte, (Cas., S. II, 19 Dec. 1907, B. pag. 1936). 

In sensul acesta se rostesc şi două decizii. anterioare ale Curţii 
de Casaţie, cu aplicarea la cazul unor medici sanitari (calificaţi 

“de a, face expertize medico-legale) : 

1. Considerând că art. 357 din Regul. supune pe orice funcţionar, 
înainte de intră în funcţiune, de a săvârşi jurământul prescris de lege şi 
art. 154 din Condica penală pedepseşte pe funcţionarul public care va în- 
drăzni să intre în funcţiune înainte de a săvârşi jurământ; că doctorul 
ce a făcut visum-repertum, în procesul de faţă, având depus, ca funcţionar 
public, jurământul său la intrarea, în funcțiunea, sa, și lucrarea, acelui 
visum-repertum atingându-se de atribuţiile funcţiei sale, nu poate fi supus 

"la jurământ special în săvârşirea acestei lucrări. — De aceea. Curtea nu 
vede o violare a art. 30 din procedura, penală, căci asemenea jurământ 
urmează a depune numai acei doctori ce nu suni în serviciul Statului. 
(Cas., 9 Iunie 1862 și 11 Iulie 1862). - 

(In codul de procedură penală austriac există o dispoziție formală 
(art. 121), după care experții permanenţi, cu jurământul odată depus, sunt 
scutiţi de obligația prestării jurământului la fiecare lucrare de expertiză; 
se pune numai în sarcina judecătorului de instrucţie de a le reaminti 
sfințenia jurământului dela, intrarea lor în funcţiune, oridecâte ori le dă 
o însărcinare). * _ 

Când e vorba dar de medici, necalificaţi prin legea sanitară 
-(art. 113 fost art. 105 din L. S. din 1910) de a executa lucrări de 
medicină legală, aceştia, oridecâte ori sunt învestiţi cu un mandat 

de expert, trebue să depună jurământul legiuit. In privința aceasta, 

„ jurisprudenţa noastră a. rămas statornică, după cum mai fac dovadă 

următoarele decizii ale Casaţiei: 

1. Considerând că Curtea, apelativă, a găsit de cuviinţă, pentru mai 
multă luminare a sa, de a se chema, şi alți doi mediei, pe ale căror depuneri 
se întemeiază apoi la darea sentinţei sale; considerând că aceşti medici nu 
s'au supus jurământului, formalitate ce se cere neapărat a, se îndeplini, 
casează, 

2. Experții, înainte de a, păși în efectuarea lucrării cu cari au fost 
însărcinaţi, trebue să presteze jurământul, conform art, 196 Pr. civ. 
Neconstatarea, acestei formalităţi în hotărârea instanței de fond, care se 
bazează pe expertiza, făcută, atrage casarea. (Cas., Secţia I, 16 Octom- 
brie 1881). 

Dispensa. de jurământ de care vorbim mai sus fiind limitată la 
mandatele primite din partea parchetului, urmează, că în starea, 

. actuală a, legislaţiei și cu soluţiunea, interpretativă, dată de instanţa, 
„supremă, medicul-legist asermentat depe lângă un tribunal trebue 

să depună jurământul de martor în toate celelalte cazuri. în cari 
intervine ca experti (însărcinarea dată de tribunale şi Curți).
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2) Formula jurământului îu toată extensiunea textului ei nu e însă 
legalmente: impusă expertului, fie că are sau nu.calitatea de medic- 
legist asermentat, în afacerile de competința judecătoriei de ocol: 

Formula, pe care legiuitorul dreptului comun.o prevedere. pentru. jură- 
mântul experților şi al martorilor, nu este cerută şi la pricinile ce se judecă 
la judecătoria de ocol, care are o procedură sumară, şi simplă, după care nu 
se cere, în această privinţă, decât să se pună în: vedere martorilor, să 
spună adevărul. (Cas., S. 1, 26 Aprilie 1904. B. 605). 

Formula aşa prescurtată trebue însă să conţină neapărat elementul 
religios, pentrucă, după cum s'a văzut mai sus (decizia Casaţiei S. 1, 
din 22 Aprilie 1914) se statuează că, fără îndeplinirea ritului re- 
ligios (după confesiunea aceluia care e asermentat) jurământul nu 
are nici o existenţă legală. 

Î) Omisiunea prestării jurământului (prescris de art. 45 al. 2 C. Pr. 
Penală şi art, 218 C. Pr. 0.) e o cauză de nulitate a înseş exper- 
tizei, care nu mai poate fi întărită printr'un jurământ prestat ulte- 
Tior, nici chiar atunci când se ordonă un supliment de expertiză. In 
acest sens s'au rostit: mai întâiu Camera de punere sub acuzare din 
Craiova şi în urmă, definitiv, Curtea de Casaţie, cu prilejul exper- 
tizei medico-legale făcută în afacerea de pruncucidere St. din 
Bucureşti care pe vremuri (1896) a făcut mare vâlvă: 

Medicul-expert, care a făcut autopsia, unui cadavru după însărcinarea, dată de judele instructor, fără să depună jurământul cerut de art. 43 pro- cedură penală, nu poate fi chemat să confirme sub jurământ actul său medico-legal cu ocaziunea unui supliment de instrucţie ordonat de Camera de punere sub acuzare, când se constată, că o nouă expertiză asupra ca- davrului nu mai este posibilă. (Camera, de punere sub acuzare pe lângă Curtea, de Apel din Craiova, 13 Ianuarie 1897). - 
- Şi Camera justifică refuzul ei de a admite o nouă intervenţie 

a medicului în chestiune (defunctul Dr. Sutzu), tocmai prin argu- 
mentul tras din dispariția obiectului expertizei, cadavrul asupra 
căruia urmează, să, se practice o nouă expertiză fiind în stare de putrefacţiune: înaintată: : 

Dacă la 9 August 1896 (contra-expertiză făcută de doctorii Babeş, Stoicescu şi Bogdan) cadavrul (copilului George St.) era, în putrefacţiune şi (din cauza, numeroaselor inciziuni făcute În autopsia anterioară) îm- piedicu, cercetarea medicală, cu mai mult cuvânt azi expertiza, este imposi- bilă, fiindcă expertul trebue să vadă lucrul de expertizat, ceea ce nu se ma poate face astăzi, și dacă s'ar admite să se asculte Doctorul Sutzu, ca să confirme sub jurământ actul său medico-legal, aceasta ar echivala cu a se reface o expertiză, fără ca expertul să aibă la dispoziție obiectul de expertizaţ. . 

Camera de punere sub acuzare refuză şi ascultarea Doctorului Sutzu .cu titlul de martor, făcând demarcaţia esenţială, făcută şi de noi înai sus, între martor şi expert:
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Nici ca martor nu se poate asculta D-rul Sutzu, fiindcă martorul trebue să arate ceeace a, văzut şi ceeace a, auzit asupra, faptului şi în speţă Doctorul Sutzu a fost chemat ca om al artei, ca, să spuie ceeace ştiinţa, și cunoștințele sale medicale au constatat în urma, autopsiei, iar nu ceeace a văzut şi a auzit asupra faptului. - a e 
Curtea de Casaţie, sesizată prin recursul procurorului -general 

al Curţii de Apel din Craiova, confirmă decizia analizată a Camerei 
de punere sub acuzare: 

1. O expertiză medico-lepală nu poate fi considerată ca,-legal făcută, când nu se constată că experţii au depus în prealabil jurământul prescris e lege. 
__ Astfel fiind, expertul ncasermentaţ, a, cărui expertiză a fost anulată, nu poate fi chemat să confirme în urmă sub jurământ actul său, mai cu seamă atunci când o nouă expertiză a devenit imposibilă din cauza lipsei obiectului de expertizat. 

2. Expertiza medico-legală anulată nu se poate întări prin arătă- rile medicilor cari au asistat la autopsie, dar cari în cursul instrucţiunii - nu au fost însărcinaţi cu facerea, ei, (Cas., S. II, 11 Febr. 1897, B, 296), 

In acelaș sens se mai pronunţase instanţa supremă, odată cu 
11 ani şi a doua, oară cu un an mai înainte: 

1. Experții chemaţi de a asista cu luminile lor pe judecători, sunt ţinuţi a depune jurământul special dinaintea magistratului care a recurs 
la ministerul lor, jurământ a cărui cuprindere şi formulă este indicată prin art. 43 pr. p. (a rosti arătările și părerile ce ar avea pe a lor onoare şi conştiinţă). Dispoziţiunea, legii, relativă la afirmarea, sub: jurământ a rapoartelor și mărturiilor, e de substanţa oricărei instrucţiuni, iar forma. 
lităţile prescrise în această privinţă sunt stabilite în interesul adevărului. Constatarea, dar că aceste formalităţi s'au îndeplinit trebue să se: facă de către înșiși magistraţii cari instruese afacerea, căci îndeplinirea, acestei forme este condiţiunea sine qua non sub care arătările acestor rapoarte şi 
mărturii pot servi de bază instrucţiunii. A şa, dar, dacă persoanele cari au 
făcut o expertiză la judecătorul de instrucţie, unde acel judecător nu con- 
stată că experţii au prestat legiuitul jurământ, fiind în urmă citate înaintea, 
tribunalului şi a Curţii de apel în calitatea lor de experți, au depus înaintea, acelor instanţe jurământul prescris de art. 43 Pr. p., Curtea, care sa bazat pe acea expertiză a violat ast. 43 şi a aplicat rău art. 153 pr. p., 
(ascultând-i ca martori). (Cas., S. II, 3 Martie 1886). . o 

2, Medicul chemat a, face expertiza unui cadavru, precum și acela care este ascultat ca martor, sunt datori a depune jurământul prescris pentru 
cel dintâiu prin art. 43, iar pentru cel de al doilea prin art. 12 proc. 
pen.; și îndeplinirea acestei formalităţi nu se poate constata, decât de 
procuror sau de judecătorul de instrucție. Astfel fiind, violează citatele 
articole și comite un exces de putere Camera de punere sub acuzare care-şi 
întemeiază o deciziune a sa pe ropartul unui medie şi pe arătările unor 
martori cari nu au fost juraţi. (Cas. S. IL, 6 Noembrie 1896). 

“Aceste decizii ale Curţii Supreme au reformat o jurisprudență 
anterioară, care admitea valabilitatea jurământului. ulterior:
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Medicul, nefiind dispensat de lege de a presta jurământ, când este 
chemat ca martor sau expert, poate să fie supus la îndeplinirea acestei for- 
malități, când actele emanate dela dânsul se contestă de către o parte. 
(Cas., S. II, 1 Februarie 1882, B. 189). 

k) Nu numai omisiunea jurământului, dar simpla neindicare în 
hotărârea judecătorească a formulei jurământului e o cauză de nulitate: 

Actul de expertiză medicală, care constată starea de demenţă a unui 
inculpat şi conchide la, iresponsabilitatea lui, nu poate avea, nici o influenţă. 
asupra hotărârii justiţiei, când judecătorul instructor, deşi constată că ex- 
perţii au depus legiuitul jurământ, nu arată însă formula jurământului 
şi nici vizează vre-un text de lege. (Camera, de punere sub acuzare depe 
lângă Curtea de Apel din București, 2 Mai 1897). 

In acelaş sens s'a pronunţat şi Curtea de Casaţie: 

Neindiearea în hotărâre a, formulei sacramentale sub care martorul 
a jurat, sau cel puţin a se referi la articolul care prevede acea, formulă, 
face ca, depoziţia acelui martor să fie nulă. (Cas., S. TI, 4 Februarie 1908, 
BR. 265 . . 

1) O cauză de nulitate isvorăşte şi din absenţa reprezentantului 
ministerului public la formalitatea prestării jurământului în afaceri. 
interesând pe minori, înterzişi ori cei puşi sub consiliu judiciar: 

Jurământul expertului, prevăzut de art. 196 şi 918 Pr. C., într'o 
afacere care interesează pe. minori, trebuie să fie luat în prezenţa, mi- 
nisterului public, căci altfel“se violează art. 81 pr. civ. (Cas., S. III, 
23 Septembrie 1905). 

m) O cauză de nulitate—controversată însă—ar fi aceea, isvo- 
vâtă din omisiunea : 'indicării, în ordonanța prezidenţială, a delegaţiunii 

speciale de a primi jurământul expertului dată judecătorului însărcinat 
cu facerea cercetării locale, 

1. După o primă interpretare a dispoziţiunii cuprinse în art. 218 
C. Pr. C., pentruea jurământul să fie valabil, e suficient să se fi. 
consemnat că el a fost depus în prezența magistratului delegat: 

Jurământul experţilor poate fi depus sau înaintea, tribunalului sau: 
înaintea judecătorului delegat, destul numai să se constate săvârşirea lui. 
înaintea magistratului. (Cas., S. I, 21 Iunie 1882, B. p. 699). 

2. După o interpretare. contrarie însă a aceluiaș articol, „nu 
ajunge jurământul depus în faţa judecătorului delegat cu facerea 
cercetării locale, dacă acesta n'a avut deleg gajiunea capresă | de 
a primi jurământul experților“. 

C. Comunicarea obiectului expertizei 

"Odată formalitatea jurământului îndeplinită, procurorul, ju- 
decătorul de instrucţie, preşedintele tribunalului ori judecătorul de-
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legat cu constatarea locală, comunică expertului obiectul expertizei, 
dându-i tot odată toate lămuririle, pe baza cercetărilor preliminarii 
ori a informaţiunilor ajunse la cunoştinţa, organelor justiţiei. 

a) Comunicarea, scopului expertizei se face pe cale de ordonanţă, 
în care sunt precizate chestiunile pe cari expertul e invitat să le 
examineze şi în urmă să raporteze. Medicul semnează această ordo- 
nanţă şi, prin aceasta, confirmă solemn acceptarea mandatului ce î 
sa deferit şi dela îndeplinirea căruia, nu se mai poate sustrage, 
afară numai dacă, ulterior,. intervine o cauză de forță-majoră care-l 
sileşte să întrerupă lucrarea, expertizei. | 

b) Spuneam că magistratul mandant dă medicului expert şi lă- 
muririle pe cari le socotește utile instrumentării medico-legale. Se 
pune însă şi chestiunea, dacă expertul are calitatea de a lua cu- 
noştință de toate piesele din dosarul cauzei, spre a culege elementele 
cari să-l ajute la îndrumarea, intervenţiunii sale ştiinţifice. — Deşi 
dreptul acesta e în unele ţări supus controversei, noi susţinem că, în 
însuș interesul justiţiei, tiebue să s6 consacre căderea medicului- 
expert de a. se servi de dosarul procedurei, sentimentul responsabili- 
tăţii profesionale constituind cea mai bună chezăşie în ce priveşte: 
teama, unei eventuale indisereţiuni.. Apoi, obiecţiunea ce s'a ridicat 
că această cunoaștere a, unor detalii de ordin moral ar putea, exer- 
cită o înrâurire asupra aprecierii medicului, e lipsită, de seriozitate: 
având să facă o demonstraţiune riguros ştiinţifică a faptului me= . 
dical, expertul nu se călăuzeşte decât de ceea ce prin el însuș, prin 
investigaţiunile sale, constată ca, element de convingere indiscutabil. 

Părerea, aceasta a necesităţii comunicării dosarului a, triumfat 
nu numai la noi, dar şi în Franţa şi în Germania, de oarece s'a, re- 
cunoscut că obiectivul expertizei fiind însuş acela al justiţiei 
— stabilirea, neîndoelnică a-adevărului — nu era, nici o rațiune să 
se priveze expertul de un mijloc eficace de orientare, cum ar fi de 
exemplu în caz de dovedirea simulării unei boli, de alienaţie min- 
tală ori de avort, când e de o deosebită însemnătate pentru medie 
de a cunoaşte antecedentele persoanei examinate, Şi autenticitatea 
informaţiunilor în această privinţă nu-i poate fi garantată, decât 
prin faptele consemnate în actele de procedură. | 

D. Prezenţa magistratului. şi “a. ofiţerilor de poliţie 
judiciară | | 

Legea, nu impune magistratului sau ofițerului 'de poliţie judi- 
ciară, sub pedeapsă de nulitate a procedurii, de a asista, la facerea 
expertizei; deci, fireşte, are latitudinea, de a fi ori nu prezent. In 
nici un caz, absența reprezentantului justiției nu poate constitui un



3848 PREZENȚA PĂRȚILOR LA FACEREA EXPERTIZEI 

anotiv!de ilegalitate a experkizei. In acest sens se rostește şi o veche 
jurisprudenţă a Curţii noastre de Casaţie: 

Spiritul art. 51 din codice nu e de a face medicul constatarea fap- 
tului fără ispravnic, ci de a nu face ispravnicul această constatare fără 
medic. Persoana esenţială în cercetările medico-legale este medicul, care 
face visum-repertum, îar nu îspravnicul. 

E. Prezenţa părţilor 
„.a) Da facerea, expertizei, preserisă de Codul de procedură ci- 

vilă, prezenţa părţilor nu e nicăiri prevăzută în Codul de Proce- 
dură Penală şi ca atare ele nu sunt, obligatoriu, citate: 

După art. 42 şi 43 din procedura, penală, aplicabile la toate instanţele 
de represiune şi chiar în cazul când se statuează asupra unor despăgubiri 
civile, nu este necesar, cum este în materie civilă, ca prevenitul să fie 
citat spre a prezenta, observaţiile și apărările sale la, facerea, expertizei, 
mai ales că asemenea, formalitate nici nu este proprie acestor instanțe. 
(Cas., S. II, 18:Noembrie 1915). | 

b) Citarea părţilor în materie civilă e preserisă prin urmă- 
toarea, dispoziţie: 

Art. 218, al. 2 (C. Pr. 0).— Expertul nu va putea face nici o lucrare 
la fața locului, decât faţă cu prigonitoarele părții, sau şi în lipsa lor, după 
ce au fost chemate anume prin scrisoare recomandată. Recipisa de pre- 
darea, serisoarei la poştă ţine loc de dovadă. 

c) Prescripţiunea aceasta nu trebue interpretată ca având un 
caracter imperativ pentru orice fel de expertiză, pentrucă ar fi 
absurd să se impună medicului prezenţa, părţilor la întreaga sa. 
lucrare ştiinţifică, după cum de altfel - Curtea de Casaţie, con- 
firmând, în afacerea testamentului 'Tache Anastasiu, felul de a 
vedea al Trib. Ilfov şi al Curţii de Apel din Galaţi, a stabilit 
jurisprudenţa: 

Legiuitorul, prin art. 218 proc. civilă, nu cere prezenţa, părţilor decât 
pentru lucrarea, experților la, faţa, locului, şi nu este permis de a se crea o 
nulitate pentru neîndeplinirea unei formalităţi ce nu este prevăzută de lege; 
că, de altfel, dacă legiuitorul w'a prescris prezenţa părţilor la studiile ştiân- 
ț:fice şi preliminare ce omul de artă esle nevoit a face, aceasta are raţiunea 
ei logică şi găsește aplicaţiunea, ei naturală în faptul, că pentru asemenea 
lucrări cu caracter științific, expertul are trebuinţă de toată liniştea minţii, 
de întreaga încordare a atenţiunii ce ar putea, fi turburată prin prezenţa 
persoanelor streine. (Cas. S. I, 13 Mai 1905; Curtea de Apel din Galaţi, 
S. 1, 28 Noembrie 1904; Trib. Ilfov, Aprilie 1903). 

d) Singurul drept recunoscut părţii interesate, la facerea ex- 
pertizei, e acela de a stărui pentru depunerea în timp a. raportului 
medico-legal, spre a preveni perimarea acţiunii (în spiritul artico-
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luiui 257 C. Pr. Q., care se aplică şi minorilor, interzișilor şi celor 
puşi sub consiliu judiciar) : 

Dacă întrun proces s'a ordonat facerea, unei expertize după cererea părţii intimate, iar reclamantul n'a stăruit pentru efectuarea, acelei exper- 
tize, atunci acţiunea, se perimă după trecere de 2 ani dela data Jurna- lului prin care s'a, dispus facerea acelei expertize (Casaţia, Secţia I, 29 Ianuarie 1905, B. 33). , 

F. Ocrotirea expertului 

Asimilat, în ce priveşte cazurile de recuzare cu. un judecător 
(art. 214 C. Pr. C)), expertul, în exerciţiul atribuţiunilor sale, se 
bucură, de ocrotirea legală acordată unui magistrat. 'Temporară 
pentru. medicul numai întâmplător însărcinat cu o luerare de ex- 
pertiză, asimilarea, aceasta e permanentă în ce priveşte pe medicul 
legist atitrat al tribunalului, de oarece, la intrarea sa în funcţiune, 
el depune jurământul de slujbaş public. In consecinţă, orice act de 
ultraj ori lovire asupra, persoanei unui expert e pasibil de pe- 
depsele prevăzute: de Codul Penal. | | 

a) Lucrarea de expert a unui medic-legist atitrat nu poate face 
obiectul unei polemici care, depăşind cadrul de urbanitațe admis 
pentru controversele ştiinţifice, ar pune în discuţie onorabilitatea 
expertului, sub raportul probităţii şi al imparţialității: 

Art. 182, al. 1. — Cel ce, prin cuvinte sau scrieri înjurătoare, va atinge onoarea, unui sau mai multor funcţionari administrativi sau jude- cătorești, sau unui jurat, în lucrarea sau cu ocaziunea, exerciţiului func- țiunii lor, se va pedepsi cu închisoarea dela cincisprezece zile la 6 luni; iar dacă ultrajul se va fi urmat în sala şedinţelor unei Curţi sau unui tribunal, osânda va fi închisoarea, dela două luni până la un an. 

b) Dacă medicul legist atitrat e obiectul unui gest ofensător 
ori al unei ameninţări, pedeapsa e următoarea: 

Art. 182, al. 2. — Ultragiul făcut prin gesturi ofensătoare sau prin ameninţări, în contra unui asemenea, funcţionar public sau jurat; în exer- cițiul sau cu ocazia funcţiunii sale, se va pedepsi cu închisoare dela, cinci- sprezece zile până la 3 luni; iar de se va fi urmat ultragiul în sala, şedin- felor unei Curți sau tribunal, se va pedepsi cu închisoare dela, o lună până - la 6 luni. . 

c) Eventuala, lovire a medicului legist alitrat e pasibilă de 
următoarele pedepse: : | 

Art. 184. — Oricine va, lovi, chiar fără armă, şi chiar fără a rezulta rănire, pe orice funcţionar administrativ sau judecătoresc, în exerciţiul funcţiunii sale, sau cu ocaziunea, acestui exerciţiu, se va pedepsi cu închi- 
soare dela 1 an până la dani, - - a
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Tar dacă lovirea se va fi urmat în sala şedinţelor unei Curți său a 
unui Tribunal, culpabilul se va osândi încă și cu interdicţiunea pe timp 
mărginit, , 

-d) Ultragiu la adresa medicului întâmplător însărcinat cu o 
tucrare de expertiză e pedepsit, prin aplicarea următoarei dispo- 
ziţiuni a Codului Penal: 

Art. 183. — Ultrajul făcut prin cuvinte, gesturi sau amenințări în 
«contra oricărui funcţionar public, precum şi în contra oricărui cetăţean, în- 
sărcinat cu un serviciu public sau manicipal, sau agent însărcinat; cu 
forţa publică, în exercițiul sau cu ocaziunea funeţiunii sale, se va pedepsi 
<u închisoare dela, cincisprezece zile până la două luni, sau cu amendă dela 
50 până la 200 lei (calculată înzecit, conform legii din 25 Martie 1993). 

e) Lovirea medicului întâmplător însăreimat cu o expertiză, e 
penată prin următoarea preseripţiune: 

Art. 185. — Atacurile prevăzute. la art. 184, de vor fi făcute în 
contra unui impiegat sau ofiţer ministerial, contra unui agent al forţei 
publice, sau în contra unui jurat, ori alt cetățean însărcinat cu un ser- 
viciu public, în timpul exerciţiului serviciului lor, sau cu ocaziunea a- 

„ cestui serviciu, se vor pedepsi cu închisoare dela 1 lună până la 1 an. 

7) Dovedindu-se că agresiunea a fost premeditată contra unui 
expert — indiferent dacă e medic legist atitrat ori numai întâm- 
plător însărcinat cu o expertiză — pedeapsa e agravată: 

Art. 187. — Chiar când niște asemenea, atacuri nu vor fi cauzat văr- 
sare de-sânge, răniri sau boale, culpabilul se va pedepsi cu închisoare dela, 
3 până la 5 ani şi cu interdicţiunea pe timp mărginit, dacă lovirea s'a să- 
vârşit cu precugetare sau prin pândire. | 

9) Agresiunea luând caracterul unui adevărat atentat la viața 
expertului — indiferent de e medie legist atitrat ori numai medie 
întâmplător însărcinat cu o expertiză —, ea e pasibilă de urmă- 
toarele pedepse: 

„Art. 186. — Dacă atacurile urmate în contra funcţionarilor şi agen- 
ților prevăzuţi la art. 181 și 185 au fost pricinuitoare de vărsare de 
sânge, de răniri sau boale, pedeapsa va fi închisoarea dela 3 până la 5 
ani şi interdicţiunea pe timp mărginit; iar dacă din aceasta se va fi urmat 
şi moarte, în termen de 40 zile, culpabilul se va pedepsi cu munca silnică 
pe timp mărginit. | 

h) Atentatul având caracterul agravant al premeditării unui 
asasinat,” Codul Penal prescrie -următoarea pedeapsă: 

Art. 187. — De s'a -urmat lovirea ori rănirea cu cuget de-a omori, 
asupra vreunuia din funcționarii citați la art. 184 și 185, în timp când
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aceștia, se aflau în lucrare sau cu ocaziunea funeţiunii lor, culpabilul se 
va pedepsi cu munca silnică pe toată viaţa. 

G. Onorariile experţilor | 
- a) Ele sunt garantate prin următoarea, dispoziţie :a Codului 

de Procedură Civilă: 

Art. 216, al. 4 şi 5. — Odată cu numirea experţilor, judecata, va fixa, 
plata cuvenită lor. Banii de plată se vor depune pe jumătate înainte de 
prestarea jurământului de către experţi la grefă, care îi va, libera exper- 
“ților. Jumătatea, cealaltă se va plăti după înaintarea raportului, | 

Această plată va rămânea definitivă, în sarcina. părţii care va pierde 
pricina. , 

Urmează dar că tribunalele nu sunt ţinute la tariful fixat de 
“Regulamentul cheltuelilor pentru experţi, pentrucă un atare regu-" 
lament neputând fixa, decât minimul îndemnizaţiei, instanțele de 
fond sunt suverane să acorde o sumă mai mare, proporţionată, la 
însăşi importanţa lucrării, | 

b) Plata, onorariului e garantată și atunci când medicul înde- 
plineşte o lucrare de expertiză la cererea directă a părților, prin 
aplicarea dispoziţiunii art. 1551 C. C., solidaritatea, între mandanţi 
întinzându-se şi la plata. acestui onorariu, expertul fiind consi- 
“derat în genere ca un mandatar. 
6) Dar quantumul onorariului. odată fixat de tribunal sau 

“Curte leagă pe expert şi, sub pedeapsa unei urmăriri în penal, 
el nu poate nici să ceară mici să primească peste suma hotărâtă: 

Art. 216, al. ultim (C. Pr. 0.). — Eapertul care vu cere sau vâ 
“primă mai mult decât i s'a fizat de judecată, se va pedepsi cu pedeapsa 
„prevăzută în codul penal pentru judecătorul 'care ia mită (Art. 145 
C. P. care prescrie maximul închisorii de 3 ani, pierderea, dreptului de.a 
mai fi admis în serviciu pe toată viața, — lovit deci de incapacitatea, per- 
“manentă de a mai face act de expert; în conformitate cu art. 9 C. P. 
pierde și dreptul la pensie — N: A.). 

d) dledicul-legist atitrat al tribunalului, în permanenţă — la 
arice oră din zi ori de noapte — la dispoziţia organelor. de poliţie 
“judiciară, în afară de salariul care e șidicol, nu are dreptul decât la 
cheltuel de deplasare pentru cari trebue să prezinte o notă, supusă 
verificării. Abia prin noul regulament de tarifare, prescris de legea 
sanitară şi care urmează să fie întocmit; Ministerul 'de Justiţie 

„va prevedea în budget o alocaţie specială, pentru indemnizaţiile 
cuvenite medicilor-legişti şi celor asimilați prin art. 113 -L. S. 
(medicii primari de judeţe, medicii-şefi de oraşe şi medicii de cir- 
-cumseripţiune urbană sau rurală), pentru Iucrările de expertiză cu
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cari sunt însărcinaţi. Indemnizaţiile acestea, vor varia după î însăş 
însemnătatea, expertizei de efectuat. 

, „ 

a | 

“Chestiunea aceasta a “salarizării şi indemnizaţiei medicilor 
legişti e de o însemnătate necontestată, pentrucă de deslegarea, ci 
atârnă şi posibilitatea, recrutării unui corp de experţi permanenţi, 
oferind toate garanţiile de competenţă şi integritate profesională. 
Altfel, vom asista la invadarea acestor posturi de cei nechemaţi, 

de toţi rataţii profesiunii medicale în icăutarea unei funcțiuni 
socotită de ei fie 'ca o sinecură fie ca un mijloc de a-și crea venituri 
deochiate. 

IL. TECHNICA EXPERTIZEI - 

N Vigil et prudens“, 

” (Vechea deviză a Colegiului chirur- 
. gilor din Lyon). . 

Toemai din cauza greutăţii cu care o demonstraţiune medico- 
legală cântăreşte în cumpăna Dreptăţii, nu vom putea îndestul 
recomanda aceste două însuşiri esenţiale: serupulozitate şi cir- 
cumspeeţiune în tot cursul lucrării. Numai aşa, expertul se poate 
pune la adăpost de erori de natură a compromite întreg rostul 
intervenţiei - sale, periclitând înseşi interesele justiţiei. Medicul- 
expert să-şi amintească mereu sfatul lui Brouardel: „Nu daţi nici 
odată crezare aparenţelor: în medicina legală, mai puţin ca în ori 
ce alt domeniu, pr ezumțţiunile trase din împrejurările în cari crima 
Sa săvârşit, nu pot nici odată înlocui dovezile ştiinţifice“. 

Cum va proceda expertul în căutarea şi caracterizarea acestor 
elemente pentru soluţionarea problemei ce i se pune? Prescripţiuni 
imuabile, de aplicat în toate chestiunile de rezolvat, nu pot. fi 
codificate, pentrucă, în cercetările medico-legale, se ivese laturi 
cari variază dela caz la caz şi numai soliditatea cunoştinţelor, sa- 
garitatea căpătată şi ascuţită prin practică şi bunul simţ, sunt sin- 
gurele torţe călăuzitoare. Şi ceeace expertul nu trebue o clipă să 
scape din vedere, e că prin lucrarea sa nu numai îşi pune în joc 
autoritatea, ştiinţifică, dar asumă şi o grea răspundere morală şi 
uneori materială: „Prima datorie a medicului-expert e de a-și 
face raportul întrun spirit de echitate și de integritate la adăpost 
de orice bănuială, în aşa fel ca în lucrarea sa să nu poată fi în- 
râurit nici chiar de ademenirile cele mai mari,:de rugăminţele cele 
mai stăruitoare ale" rudelor: el trebue să rămână surd şi neîndu-
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plecat faţă de stăruinţele prietenilor, de intervenţiile puternicilor 
zilei şi ale tuturor acelora faţă de cari are îndatoririle cele mai 
mari de recunoştinţă“ (Devaux). 

Dacă, după cum recunose şi toţi marii înaintaşi în ale me- 
dicinei legale, nu e cu putinţă de a, se redija, un cod complect al 
regulilor expertizei, sunt totuş câteva, indicaţiuni cari pot servi 
ca îndrumare în orice intervenţiune medico-legală. i 

Precum am mai arătat, medicul, în afară de intervenţia sa . 
în chestiuni de ordin administrativ, are îndeobşte să se pronunţe 
În cauze judiciare de resortul codului penal ori al celui civil. 

In prealabil ţinem să mai fixăm odată că, deşi prin; ordonanța 
de rechiziţionare expertul are un mandat precizat, câmpul lui de 
investigaţiune nu e îngrădit prin nici o limită artificială. Dreptul 
acesta al expertului de a nu se ţine în marginile strimte ale rechu- 
ziţiunii e consfinţită şi de jurisprudenţa streină și de cea româ- 
nească; 

1. Puterile conferite expertului sunt pe cât cu putinţă, de întinse. 
(Curtea de Apel din Lyon). | 

2, Nu se poate cere nulitatea unui act de expertiză pe motiv că 
expertul s'ar fi pronunţat asupra, mai multor puncte decât cele ordonate 
de tribunal prin încheierea, sa. '(Trib. Ilfov, S. I, 13 Dec. 1886). 

Pentrucă, în practica lucrurilor, indieaţiunile date de organele 
justiţiei nu constitue decât punctul de plecare, nucleul operei de 
expertiză, şi depinde de priceperea şi zelul expertului de a des- 
prinde adevărul luminos dintr'un complex de cercetări a căror ne- 
cesitate se afirmă în cursul lucrării sale. De multe ori un amănunt, 
în aparenţă neînsemnat, dă problemei medicale un aspect cu totul 
diferit de cel iniţial. ' 

A) În materie penală expertizele pot avea, de obiect: 1) o per- 
soană vie; 2) un cadavru; 3) pete; 4) substanţe; 5) lucruri ne- 
însuflețite; 6) animale. 

I. Persoana vie 

a) Expestizele având de obiect o persoană vie trebuese făcute 
fără nici o temporizare, din două consideraţiuni: 1) In intervalul 
mai lung care s'ar scurge între producerea faptului medical și ope- 
raţia expertizei, intervine o modificare a aspectului leziunii. Se 
apreciază, depildă, mult mai lesne și mai exact natura, forma, di- 
mensiunile și gravitatea unei răniri înainte ca părţile să se fi tu- 
mefiat. Tot aşa, în cazurile de viol, avort. şi facere, urmele fizice 
sunt cu atât mai aparente cu cât distensiunea organelor este mai 
recentă. — 2) In acelaş interval pot să fie deplasate ori chiar să 

"85003, — Dr. A, Minocici, Tratat de Medicină Legală, 23 . 
1
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dispară obiecte cari, dela prima aruncătură de ochi, ar fi putut. 
să călăuzească pe expert, în ce priveşte orientarea intervenţiunii 
sale pentru stabilirea întregului adevăr. Pe când, deplasarea, cât 
de neînsemnată în aparenţă, dosirea ori distrugerea acelor obiecte 
creează posibilităţi de eroare, uneori chiar ireparabile. 
___b) Procedând la expertiză, medicul, în primul loc, va stabili 
identitatea persoanei: 1) sexul; 2) vârsta; 3) îndeletnicirea; 
4) semnele particulare. Apoi va, proceda, după împrejurare, la 
investigaţiunile necesare pentru luminarea cazului medical care 
poate oferi diverse aspecte: 

1. E vorba, de exemplu, de simpla constatare a existenței 
sau ncezistenței unei stări fiziologice sau patologice, adică veri- 
ficarea unei stări morbide, în' deosebi de natură chirurgicală sau 
mentală. In atare caz, regulile expertizei sunt înseș principiile şi 
metodele clinice obicinuite. 

2. În genere însă expertiza medico-legală are de scop deter- 
minarea unor anumite raporturi între starea morbidă, reală sau 
simulată, fie cu un fapt delictuos activ, fie cu uni act pasiv care 
totuş-e susceptibil de o sancțiune legală. E. evident că de astă dată 
nu mai ajunge examenul clinic obicinuit, ci e nevoie de investiga- 
ţiuni cu caracter special, singure capabile de a degaja elementele 
de responsabilitate ale infracţiunii. | 

- Pus “în faţa unui caz de: lovire, cu sau fără :rănire gravă; 
urmările unui duel; tentativă de omor; încercare de sinucidere; 
atentat la pudoare; dare de foc, ete., expertul, — dacă împre- 
Jurarea o comportă —, va. examina mai: întâiu locul. unde sa 
produs infracţiunea, starea vestmintelor şi a rufăriei, starea în 
care a găsit persoana cercetată, starea organelor exterioare şi 
modul în care ele își îndeplinese funcțiunile fiziologice. Apoi va 
proceda la examenul metodic al rănilor, echimozelor sau contu- 
ziunilor. In acest scop nu va neglija mijlocul de control pe care 
i-l oferă fotografia şi radiografia judiciară. Cu ajutorul fotogra- 
fiei (de faţă, în profil sau trei sferturi — în ultimele două cazuri 
totdeauna din dreapta) se stabileşte, fără posibilitate de contro- . 
versă, identitatea, persoanei examinate: caz medico-legal (lovire, ră- 
nire, accident, arsuri, desfigurare cu substanţe corosive cum ar fi 
vitriolul, etc.) sau delicvent. — Utilizarea razelor Roentgen permite 
expertului să fixeze cu toată preciziunea, caracterele leziunii trau- 
matice de examinat, iar când e vorba de o rană produsă cu o armă, 
de foc, să constate prezenţa proeetilului şi să determine trajectul 
acestuia, | i 

Insfârşit, nu va, nesocoti nici unul din elementele de informa. 
ţiune proprii a concura la elucidarea complectă a.cazului, atât sub 
raportul ştiinţifice cât și sub acela al interesului Justiţiei. In acest
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scop va pune victimei ori autorului infracţiunii, eventual amân- 
durora toate întrebările socotite necesare. 

c) Expertiza, putând, după importanţa cazului, comporta, un 
“studiu mai îndelung, medicul .nu e ținut ca, întrun interval strict 
„Vimitat, să-şi închee lucrarea: el va, reînoi și complecta examenul său 
ori de câte ori va găsi de cuviinţă, obiectul expertizei fiind mereu la 
dispoziţia sa. E un drept absolut recunoscut şi de tribunalele stre- 
ine şi de tribunalele noastre. | 

Pentru practicarea acestui examen socotim necesar să dăm 
câteva îndrumări: | 

1) Dacă puterea de investigaţie a medicului expert e neîn- 
grădită, nu urmează însă că el poate uza de această prerogativă 
legală, făcând uz de violentarea voinţei persoanei examinate. Aşa, 
dacă bolnavul ori' rănitul se împotriveşte la un examen de detaliu 
pe care, cu sau fără cuvânt, îl socoate prejudiciabil sănătăţii sale, 
medicul nu va stărui. In schimb, va tonsemna, în raportul său, că 
elucidarea complectă a cutărei ori cutărei particularităţi i-a fost 
zădărnicită, prin rezistenţa, opusă de persoana, supusă expertizei 

O atare violentare e pasibilă de sancţiuni legale cari se traduc 
prin daune-interese. Ca exemplu cităm cazul următor: 7 Po un transatlantic 
se găsește un fetus. Bănuelile comandantului” cad asupra unei pasagere 
americane şi, cu toată împotrivirea, acesteia, ordonă medicului vaporului 
s'o examineze cu forța. Americana dă în judecată Compania de naviga- 
țiune şi tribunalul din New-York îi dă câștig de cauză, condamnând So- 
cietatea la, plata, cu titlu de daune-interese, a. sumei de: 50.000 dolari, 
pentru săvârșirea unui atentat, calificat la libertatea individuală. 

2) In streinătăte, unii experţi au recurs la mijlocul anesteziei, 
spre a frânge astfel rezistenţa expertizatului recalcitrant. In Ame- 
rica, de pildă, mai ales când e vorba de examinat un prevenit, s'a 
preconizat de unii uzul scopolaminei, al cărei efect e de a face pe 
cel căruia îi este administrată de a face deelaraţiunile refuzate în 
stare normală. Procedeu inadmisibil, pentrucă el, deşi lipsit de 
caracterul de barbarie al caznelor justiţiei medievale şi inchizito-: 
riale, nu constitue mai puţin o violență caracterizată. „Ar fi! 
— spune Brouardel — o nedreptate strigătoare de a se smulge măr- 
turisiri unei persoane căreia, în prealabil, i Sa, răpit facultatea 
de a se apăra“, 

d) E drept că simulatorii dau de regulă mult de lucru exper- 
ţilor; dar această consideraţiune nu-i îndreptăţeşte să recurgă la 
alte mijloace de investigaţiune, decât cele oferite de ştiinţă şi de 
experiență. Ceeace se recomandă cu stăruință medicului, e de a fi 
foarte circumspeet şi de a nu conchide până nu s'a edificat complect 
asupra tuturor elementelor de examen și de convingere. 

Î. În cazuri de alienație mintală, în cari demonstraţia ştiin-
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țifică e hotărâtoare, expertul se va folosi de toate resursele expe- 
rienței, sale, spre a demasea o eventuală simulare. La nevoie poate 
cere asistenţa unu: psichiatru, spre a verifica particularităţile eon- 
statate şi deci temeinicia impresiunii. sale. 

2. Expertul e pus în faţa unor arme de lovire, a unor echimoze 
aparente cari s'ar putea ca în realitate să fie ori artificial provo- 
cate ori pur și simplu trucate. In practica mea personală am avut 
de demascat numeroase asemenea cazuri, dintre cari citez pe acela. 
al unui prevenit din închisoarea, Văcăreşti. Spre a-şi întări ale- 
gaţiunea că ar fi fost bătut, cu ajutorul unei seringe Pravaz îşi 
injectase aer în diferite regiuni ale feţei, producându-și astfel un 
emfizem artificial care, la prima vedere, imita, perfect un edem 
datorit unor lovituri. — Brouardel a avut de examinat echimoze, 
pe cari le-a dovedit ca fiind datorite unei auto-supţiuni energice 
a pielei. — Rolleti citează cazul unui expert, care a avut de examinat 
o fetiţă care, învățată de mama ei (aceasta căuta un motiv de 
divorţ), afirma că în repeţite rânduri a, fost oribil maltratată de 
propriul ei părinte. Desbrăcată, fetiţa prezenta pe tot corpul urme 
foarte vizibile de echimoze. Expertul, oarecum intrigat de patima 
cu care era formulată acuzaţia şi de copilă și de mamă (de faţă la 
examen), a bănuit că totul s'ar reduce la o înscenare. Şi, sub inspi- 
raţia, momentului, a pus mâna pe un şervet muiat în apă şi, prin- 
tr”o simplă fricţiune, a înlăturat pretinsele echimoze cari erau per- 
îect imitate- prin pete făcute cu o materie colorantă. 

3. În cazuţi, cari formează obiectul unei urmăriri pentru 
atentat la pudoare, viol, avori, espertul nu poate proceda la explo- 
rarea părţilor pretinse vătămate, decât numai cu consimțimântul 
persoanei .de' examinat. Pe cât de formală e atribuţia medicului de 
a face învestigaţiile de competinţa omului de artă, pe atât de im- 

„ preseriptibil e dreptul persoanei în cauză de a uza de libertatea de 
a se supune ori nu examenului medical. Refuzul, fireşte, constitue. 
pentru instrucţie, o prezumție în sprijinul acuzării, dar aceasta e 
o chestie care depăşeşte cadrul misiunii expertului. Acesta se va. 
mărgini să înregistreze refuzul, pe care organele justiţiei îl vor in- 
terpreta după a lor chibzuinţă... Cel mult, expertul poate atrage 
atenția persoanei interesate asupra prejudiciului moral pe care 
şi-l cauzează, stânjenind cercetările Justiţiei. 

e) Afară numai dacă starea pacientului nu permite o depla- 
sare, atunci când e vorba de examinat un copil medicul-legist o 3 

“ p ) 9 
va face întotdeauna în cabinetul său (la Institutul Medico-legal, 
la Palatul de Justiţie ori în spitalul cireumseripţiei urbane ori 
rurale în care funcţionează), spre a, evita prezenţa unor persoane 
interesate din familie cari, prin vorbe ori prin simple semne, 
pot sugera copilului răspunsuri menite să inducă în eroare. Asis-
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tenţa unuia singur din membrii familiei e însă de recomandat 
ca 0 precauţiune contra unei eventuale înscenări, atunci când 
examenul are de obiect o fetiţă. Copiii în genere sunt porniţi 
spre minciună şi ajunge o cât de uşoară insinuare din partea ascen- 
denţilor lor ori a altor interesaţi, spre a; da o interpretare obscenă 
examenului ştiinţific practicat de omul artei. Brouardel citează, în 
această privinţă, un caz din propria-i experienţă și care este 
edificator: : | 

Acum câţiva ani am fost însărcinat să examinez o fetiță atinsă AC 
vulvită și de oftalmie purulentă. Se bănuia, că fusese victima, unei ten- 
tative de viol. O cercetai și ea îmi răspunse tot ceea ce-i sugeram eu. Q 
întrebai, între altele, dacă X. era cu adevărat autorul atentatului săvârşit 
asupra, ei (și rostisem, la întâmplare, numele unuia, din bărbaţii cei mai 
cu vază la acea epocă). Ea îmi răspunse afirmativ şi apoi se încăpăţână 
să susțină că în adevăr personajul în chestiune era vinovatul. După trecere 
de opt zile, cu prilejul unui nou examen, fetiţa, fără a-i mai pune en 
întrebarea, îmi repetă numele pe care eu i-l sugerasem. 

„. Voiu adăuga că experienţa aceasta, nu odată verificată şi de 
mine, poate fi tot atât de concludentă, când sugestiunea are de 
obiect un nume fictiv şi o persoană imaginară sau de mult dece- 
dată. Copilul, chiar când nu e pervers din fire, e ca un papagal: 
repetă la perfecţiune, uneori chiar amplificând-o, lecţia în- 
văţată, | - a 

II. Un cadavru 

Expertul poate fi chemat să lumineze Justiţia asupra cauzei 
şi circumstanțelor decesului în caz de: moarte violentă (omor, asa- 
sinat ori sinucidere); moarte fortuită (accident ori catastrofă, 
asfixie, înnec, duel, imprudenţă ori neglijenţă proprii ale decedatu-. 
lui ori ale unei terțe persoane, nedestoinicie imputabilă omului artei, 
moaşei, unei erori de preseripţiune a medicului sau unei erori de 
execuţiune a, ordonanţei, -imputabilă farmacistului, etc.); moarte 
care, deși cu aparenţe de a fi fost naturală, justifică oarecari pre- 
zumţiuni de natură a interesa justiţia; moarte subită; cadavrul 
unui copil de curând născut, pentru stabilirea temeiniciei ori lipsei 
de temeiu a bănuelii de pruncucidere. 

Ca măsură de preecauţiune, expertul va verifica în prealabil 
semnele morţii, putându-se ivi şi un caz de moarte aparentă. Sem- 
nele morţii (pe cari le vom expune şi studia pe larg în volumul III: 
dloartea sub toate formele şi cu toate cauzele ei) se referă ln siste- 
mele nervos, respirator şi circulator și ele pot fi grupate în urmă- 
toarele categorii: 1) funcţionale și organice; 2) spontanee ori plo- 
vocate; 3) imediate ori târzii; 4) nesigure ori sigure. |
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Spre edificare, în ce priveşte erorile la cari poate da, naştere o in- complectă verificare a morţii, vom cita; câte-va din cazurile înregistrate 
atât la noi, cât şi în străinătate: 
1. — Un subcomisar din. Bucureşti, dând peste un sinucis (cu armă. de foc) care nu mai da semne de. viaţă, îl pune într'o trăsură şi-l aduce, spre autopsie, la Institutul -Medico-Legal, Ajuns la poarta Institutului, ofiţerul de poliţie se dă jos, spre a anunţa personalul pentru ridicarea „ca- davrului“. In interval,: „mortul“ise trezeşte, își dă, seama, unde se află, - sare din trăsură şi o ia la goană. Birjarul, uluit, îl apostrofează: „Ce faci, domnule, nu eşti mort?, 

„2. — La Brăila, în localul primăriei, un avocat are o sincopă şi se prăbușește. Un medie comunal, care-l examinează, constată decesul şi dispune transportarea, „cadavrului“ la morga spitalului, unde e întins pe masa, de autopsie. După trecere de o oră, „mortul“ se trezeşte, se dă, jos depe masa, de autopsie şi, disperat, bate în geam să i se deschidă — și pleacă acasă. - 
3. — Iar la Bucureşti. O ţigancă, găsită degerată pe un maidan, e luată ca moartă și dusă la Institutul Medico-Legal. Fiind urgentă ne- voie, pentru cursul de medicină legală, de un cadavru pentru facerea an- 

topsiei demonstrative, „moarta” e pusă în sala de curs, unde era cald. După 
o jumătate de oră, „cadavrul“ se desghiaţă, femeea dă, semne de viaţă prin mișcări ale pleoapelor şi buzelor, Inştiinţat, am făcut tot ce era in- dicat spre a.o readuce complect la, viaţă, dar a fost în zadar, " 4. — În comuna Costuleni (Iaşi) un sătean, alcoolic înveterat, are o sincopă. Moartea e „verificată“ și înmormântarea autorizată. La cimitir, în momentul când coseiugul urma; să fie lăsaţ în groapă, se aude o mişcare în sicriu. Capacul e ridicat şi se constată că beţivul, trezit, e sănătos tun. | «— La Bucureşti un negustor G. P., pe când trecea pe strada Știrbey-Vodă, se prăbuşeşte, ne mai dând nici un semn de viaţă. E dus la Institutul Medico-Legal Spre seară, unul din autopsieri observă că „mortul“ se mișcă. Inștiinţat, îi dau îngrijirile prescrise şi-l readuc com- plect la viaţă. „Cadavrul“ părăseşte Institutul spre a, se înapoia acasă. 
6. — La Huşi, d-na A. M., rămânând vreme de 24 ore în stare de 

vatalepsie, e luată ca moartă. și aşezată în sicriu. In cursul nopții, spre spaima, celor cari o vegheau, se trezeşte — şi e scoasă din cosciugul ca -care urma, să fie înmormântată a doua zi. 
7.— In comuna Comănești (Dorohoi) un unchiaş (de aproape 100 ani) are o sincopă. „Decesul“ e verificat şi înmormântarea, autorizată, Pe când era scos din casă spre a fi dus la, cimitir, „mortul“ se trezeşte, se ridică în picioare, se freacă la ochi şi, văzând norodul îndurerat din jurul lui, întreabă cu mirare: „Dar pe cine plângeţi voi? A'muriti cineva?“. 8. — La Roma, în momentul când sicriul cu corpul ziaristului Vin- cenzo Aloysio era ridicat spre a fi aşezat; pe dric, un medic din asis- tenţă constată, că presupusul mort nu era, decât în stare cataleptică. Scos 

din cosciug și transportat la spital, Vincenzo Aloysio fu readus la, viaţă, 
9. — La Madrid, o femeie declarată moartă fu aşezată în cosciug, 

„dar după câteva ore începu să miște. Catalepsia fusese luată drept 
moarte neîndoioasă. 

Dar, despre primejdia acestor erori de verificare vom vorbi 
mai pe larg în volumul care tratează despre moarte. -- 

+ 

+ pă
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Odată decesul în mod neîndoios stabilit, două eventualităţi 
se ivesc pentru intervenţia expertului: :ori simpla înspecțiune ex- 
terioară a cadavrului — examen căruia, îi se zice ridicarea cada- 
vrului, ori complectarea acestei operaţiuni sumare cu o autopsie me- 

dico-legală, atunci când numai din examenul extern nu-şi poate 
forma, convingerea, asupra originei, naturii şi urmărilor faptului 
medical. Aşa de pildă, se întâmplă ca uneori medicul să fie sesizat 

cu examinarea unui caz de moarte căruia ordonanța magistratului, 
în conformitate cu primele. indicii şi informaţiuni culese, îi atribue 

caracterul unei oniucideri, pe când, graţie sagacităţii sale, expertul 
demonstrează, că în realitate e vorba sau de o moarte fortuită sau 

de o sinucidere, 
Atât ridicarea cadavrului cât şi necropsia se fac după anumite 

reguli expuse în „Instrucţiuni pentru autopsiile medico-legale“ (pe 
cari le reproducem la, capitolul consacrat Autopsiei medico-legale). 

1. Ridicarea cadavrului. — Una din preseripţiunile esenţiale ale 
unei cercetări judiciare, îndeosebi în cazurile de flagrant-delict, 
e ca, pe cât posibil, să se evite mutarea, cadavrului din locul unde 

s'a produs moartea. Sunt însă cazuri când o atare deplasare e im- 
pusă: aşa, când cadavrul a fost găsit în mijlocul unei strade şi, 
prin “menţinerea lui pe loc, sar stânjeni. circulaţia publică. In 
atare împrejurare autorităţile poliţieneşti au dreptul să transporte 
cadavrul la marginea drumului sau chiar într'o curte sau pe un 
loc viran, cu îndatorirea însă pentru-ele de a însemna pe teren con- 
turul poziţiei iniţiale a corpului şi, dacă au un aparat la, dispoziţie, 
să fotografieze cadavrul în această poziţie iniţială. 

a) Ajuns la locul expertizei, după ce îndepărtează -toate per- 
soanele necalificate a, fi de faţă, şi înainte chiar de a se atinge de 
mort, prima 'grijă a expertului e de a cerceta şi nota toate detalule 

referitoare la loculrunde se găseşte cadavrul: poziţia, şi starea obiec- 
telor din preajma mortului, eventualele corpuri delicte — armele 
ori instrumentele de cari se va fi servit criminalul (pe cari le va 
ridica înfăşurate în hârtie curată, spre a se evita alterarea sau dis- 

pariţia impresiunilor digitale), substanţele cu efect violent (leacurile 
abortive în caz de avort), substanţele otrăvitoare din cari se mai 

pot găsi fie în buzunarele hainei mortului, fie pe jos, fie -tăinuite 
în vre-un colţ al casei; dejecţiunile, petele, impresiunile digitale, 
urmele picioarelor, cu un cuvânt tot ceeace se poate descoperi în 

cursul unui examen sumar. 
De asemenea, va noța: 1) dacă a plouat sau cerul a fost numai 

înnourat; dacă a căzut trăsnetul sau a fost căldură mare (aceasta 
pentru a avea indicaţiuni cu privire la starea, în care a fost găsit 
cadavrul); 2) felul de închidere a uşilor şi ferestrelor (pe dină- 
untru sau pe din afară), dacă ele sunt sau nu ermetic închise (de-
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taliul acesta, interesează mai ales în cazul de moarte prin oxid de 
carbon, cu gaz aerian); 3) modul 'de luminat al locului (dacă uci- 
gaşul, operând noaptea, a avut nevoie de lumină artificială sau i-a 
ajuns lumina lunii). Ea | 
„Apoi va lua măsuri pentru protejarea,. tuturor impresiunilor 
(amprentele digitale şi urmele picioarelor) pe cari le va căuta 

în prealabil pe 
toate obiectele de 
la locul crimei: 
sticle, pahare, gea- 
muri, oglinzi, mo- 
bile, eassa de 

bani, uşă, ferea- 
stră, : ete. Pentru 
acele obiecte cari, 
din cauza dimen- 
siunilor și greu- 
tăţii lor nu. pot fi 
ușor transportate 
la laborator, în 

vederea examenu- . 
lui  dactiloscopie, 
va avea grija de 
a acoperi: impre- 
siunile cu câte o 
foaie de hârtie 
prinsă pe margini 
cu hârtie gumată. 
Măsuri  analoage 
de protecţiune va 

31. Cap de cadavru de femee, însufleţit cu ajutorul lua pentru 1Npre- ochilor artificiali. (pag. 362—3) , siunile găsite a- 
fară şi expuse a fi alterate sau distruse de intemperii sau de mână de om. Dacă are putinţa, le va fotografia pe, loc. 

Precauţiuni deosebite va lua şi pentru păstrarea nealterată a petelor, indiferent de natura lor: sânge, puroiu, spermă, me- conium, ete, 

  

        
2. Fotografia şi schiţa topografică. — Atunci când nu are la în- 

demână un aparat fotografic, expertul în nici un caz nu va ne- glija de a face o schiță topografică a locului unde a fost găsit 
cadavrul, cu indicarea tuturor obiectelor dimprejur. Intro exper- tiză sistematică, însă, nici nu se mai concepe o ridicare a cadavrului
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jără o prealabilă fotografiare a lui la faţa locului, înainte de a se fi 
mişcat vre-un obiect din preajma lui. 

Graţie fotografiei metrice a lui Bertillon (despre care vom 
vorbi şi la capitolul identităţii — vol. III) s'a ajuns la un așa grad 
de perfecţionare, 
că se pot înregi- |. 
stra cu o precizi- |. ..: 
une matematică [i-o pri 
nu numai locul şi [ic N : 
poziția cadavrului, |. j 
precum și a obiec- |. se 
telor din jurul lui, |. N 
dar şi dimensiu- | S o SI a | 
nile acestor obiec- 
te ori ale rănilor 

(dimensiunile a- |. 2 
cestora din urmă : 
sunt apoi verifi- 
cate la autopsie). 
Cu un aparat spe- 
cial amenajat se 
poate fotografia 
cadavrul victimei 
sau al sinucigaşu- _ 
lui în chiar poziţia |..." 
în care a fost des- |-: 
coperit: trântit pe |; 
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    jos în cameră, în — 
curte, în grădină, 32. Cap de cadavru de bărbat, însuflețit cu ajutorul 
pe câmp, ete. ochilor artificiali, (pag 362—3) | 

Fotografia, are un îndoit scop: în primul loc, de a da exper- 
tului indicaţiuni, de cele:mai multe ori de o mare importanţă (foto- 
grafia prinde detalii cari uneori scapă observaţiunii medicului); în 
al doilea, loc, de a înlesni justiţiei operaţiunea reconstituirii erimei. 
Mai e consideraţiunea că imaginea fotografică exercită o nease- 
muită putere de sugestiune asupra spiritului magistraţilor şi ju- 
raţilor, pe cari îi convinge mai lesne decât orice descriere ori forță 
de argumentare. Deaceia socotim util, ca orice medic-legist să înveţe 
şi fotografia — numai facerea clişeului, developarea putând în urmă 
ii încredinţată unui operator de meserie. | 

Importanţa fotografiei, pentru stabilirea identităţii cadavrului 
și a tuturor elementelor de fapt cari interesează cazul Judiciar, nu 
mai €e azi de nimeni discutată. Deaceia expertul nu se va mărgini 
la fotografierea, cadavrului victimei sau sinucigașului pe locul unde
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a fost găsit, precum şi la fotografiarea obiectelor dimprejur, ci, 
ulterior şi înainte de a proceda la necropsie, va face fotografii 
complimentare, după procedeele perfecţionate de fratele meu Pro- 
tesorul Nicolae Minovici, şi astfel cum sunt aplicate în Institutul 
Medico-Legal din Bucureşti. 

| In ce priveşte poziţia, cadavrului, 
am căutat să-i dăm una care să se 
apropie cât mai mult cu putință de 
poziţia unei persoane vii: în pi- 
cioare, stând jos sau culcat, cu un 
cuvânt ca, să zicem aşa, să însufleţim 

cadavrul. 

Cadavrul e apoi fotografiat vă- 
zut din faţă şi văzut din profil și 
aceasta din consideraţiunea verifi- 
cată, că imaginea mortului privit 
din faţă fixează mai bine trăsăturile 

persoanei cunoscute, pe când îoto- 
grafia în profil — care are o deose- 
bită importanţă în cercetările judi- 
ciare (ceiace vom desvolta la capi- 
tolul identităţii) înlesneşte recunoa- 
şterea, mortului asupra căruia nu s'a, 
găsit nici un indiciu care, dela 
prima vedere, să permită stabilirea 
identităţii lui. — In caz de -desgro- 

pare, cadavrul e fotografiat mai în- 

33. — Masa de fotografiat cadavrul tâiu îmbrăcat ȘI apoi gol. : az 
în picivare sau culcat (os, 364),- Spre a da însă cadavrului o cât 

mai mare asemănare cu persoana 
vie, -e nevoie să-i 'reconstituim în prealabil expresiunea feţei - 
pe care nimie n'o caracterizează atât de bine ca ochii. Abandonând 
procedeul, greoiu şi lent, recomandat şi aplicat de Gosse, Strass- | 
mann, Reis, Schultz şi alţii, am imaginat un procedeu mult mai 
expeditiv şi mai sigur ca eficacitate din punctul de vedere al iden- 
tificării cadavrului şi care consistă în întrebuinţarea, ochilor arti- 
ficiali introduşi în orbitele „mortului, fără enuelearea ochilor 
acestuia. 

Cu două perechi de asemenea ochi — doi ochi negri. şi doi ochi 
de culoare castanie deschisă — se pot reda, pe imaginea, foto- 
grafică, orice fel de ochi, cu condiţiunea ca starea corneei să ne 
permită de a deosebi culoarea esenţială: neagră sau deschisă (ochii 

* azuraţi, albaştri, verzi, castanii deschişi neprezentând o nuanţă 
prea accentuată pe fotografie). Depărtarea pleoapelor se poate 
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face cu ajutorul unui ac cu sămălie fin, cu care se prinde, pe 
globul ocular, pleoapa de sus, iar cea de jos e îndepărtată cu de- 
getul. Atunci când globii ochilor sunt prea înfundaţi, introducem 
puţină vată sub ochii artificiali, spre a-i aduce astfel mai la supra- 
faţă. 

Tot de ace cu gămălie ne servim pentru 
apropierea buzelor, după ce în prealabil 
am avut grija să apropiem maxilarele 
după procedeul următor: suflecăm buza, 
de sus şi împlântăm o ţintişoară pe maxi- 
larul superior, în intervalul dintre cei doi. 
incisivi mediani; «cu ajutorul unui ac tre- 

cem un fir de aţă prin spaţiul incisivilor 
mediani ai maxilarului inferior, iar firul 

e prins de ţintişoara din maxilarul supe- 
Tior, 

Atunci când nările sunt turtite şi deci 
nasul deformat, îi putem reda acestuia 

„forma, sa primitivă, prin introducerea în . 
nări de puţină vată: care, bine înţeles, . 
să rămână invizibilă. (Vezi finurile 31 

şi 32). 
Potografierea cadavrului se isbeşte 

însă e o mare dificultate, atunci când 
putrefacţia e mai mult sau mai puţin îna- 
intată, cum e cazul mai ales cu cei înecaţi, 

la cari procesul descompunerii se pro- 
duce foarte repede. Ca, să evacuăm din 
țesuturi gazele — a căror prezenţă are de 
efect de a modifica simţitor fizionomia 
mortului, — procedăm astfel: practicăm 
o secțiune a, pielei capului (la fel cu sce- 
țiunea practicată pentru deschiderea era- 34. — Cadavru de femee foto- 
niului), fără a diseca pielea; introducem  Brafiat în picioare. (pag. 864). 

apoi în gură un bisturiu şi facem câte o 
secţiune (mai puţin adâncă) pe faţa interioară a fiecărui, obraz; 

“cu un tampon de pânză apăsăm, pe dinafară, încet pe figură, în 
direcţiunea inciziunilor făcute, până încep gazele să se degajeze. 
(Nu vom uza de tampon în dreptul sprâncenelor şi al mustăţilor, 
al căror păr, din cauza putrefacţiei, cade lesne). 

Atunci când toracele şi abdomenul sunt destinse de gaze, 
pentru ca acestea să nu pătrundă ldin nou în țesuturile feţei, 
procedăm întâiu la autopsia, cadavrului, minus aceea a capului 
pe care o rezervăm până după fotografiarea, acestuia. Autopsia pre- 
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mergătoare a restului corpului are de scop ca, întrerupându-se cir- . 
culaţia postumă, faţa liberată de gaze să rămână desumtlată. 
Inainte de a fotografia, facem toaleta feţei: după ce am uns-o cu 

. vaselină, o ştergem pe aceasta şi pudrăm faţa (cu pudră, de amidon 
sau talc). 

x 
+ * 

Cadavrul odată pregătit, îl fotografiem. în cele trei poziţii 
despre cari am vorbit: în picioare, culcat sau pe scaun. - 

Pentru pozifiunea în picioa- 
re, ne servim de o tablă (lungă 
de 2 metri şi lată de 0,80 m.) 
care, în partea de sus, are-un 
aparat special pentru fixarea 
capului, (vezi fig. 37), iar la 
mijloc un cuiu gros de fier, pe 
care corpul e aşezat călare. 
Atât aparatul pentru înţepeni- 
rea capului cât și cuiul de fier 
sunt mobile, pentru a putea fi 
fixate după trebuinţă (talia ca- 

- davrului). — La partea inferi- 
„oară, tabla are două rotiţe, 
pentru mutarea ei din loc. Cu 
ajutorul unui suport fixat în 
spate, tabla poate primi încli- 

marea voită. 
Tot cu ajutorul acestei table 

putem! obţine - fotografia cada- 
vrului culcat. 
Pentru fotografiarea -cada- 

vrului stând pe scaun (bustul 
sau întreg corpul) ne servim de 
un scaun modificat după indi- 

| caţiunile noastre, graţie cărora 
35. Scaunul spâcial pentru fotografiarea am înlăturat inconvenientele 

bustului cadavrului. - scaunului întrebuințat în strei- 
nătate. Cadavrul, la care, în 

prealabil, am făcut să dispară rigiditatea cadaverică, e așezat şi 
menţinut în scaun astfel: de mijloc îl prindem cu o curea; capul 
i-l fixăm cu ajutorul unui aparat identic cu acela dela masa pentru 
fotografiarea, în picioare, iar picioarele îi sunt prinse în nişte 
curele. Caşi masa și tot în vederea deplasării, seaunul e prevăzut 
cu rotile. (Vezi figurile 35 şi 36). 
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Insfârşit, în caz de desgropare, cadavrul e fotografiat cu cos- 
ciug cu tot, dând acestuia înclinarea necesară. 

Fotografia, examenul petelor şi acela al impresiunilor. sunt, 
în multe cazuri, elemente indispensabile nu numai pentru cerce- 
tarea, şi interpretarea faptului medical care face obiectul exper- 

„tizei, dâr şi pentru determinarea | 
împrejurărilor cari au precedat, — III 

" însoţit sau urmat crima, contri- SR: i 
buind astfel la descoperirea u- 
mei criminalului, 

3. Examenul extern. — După 
ce, odată cu semnele morţii, a sta- 
bilit cu preciziunea posibilă (du- 
pă temperatura :corpului, rigidi- 
tatea sau flexibilitatea membre- 
lor, starea, de putrefacție mai mult 
sau mai puţin înaintată) data de- 
cesului şi elementele de identi- 
tate, expertul procede la exame- 
nul extern care are două faze: 
1) examenul vestmintelor şi rufă- 
riei; :2) acela al corpului desgolit. 
a) La examinarea. îmbrăcămintei 
va da o atenţiune deosebită pe- = 
telor de sânge, de mucozităţi, de 
scurgeri purulente, de noroiu, de 
praf. Apoi, va constata dacă hai- 
nele şi rufele nu prezintă găuri, 
rupturi, mototoliri recente, — de- 
talii cari contribue și ele la lumi- 
narea faptului medical, când e vorba de răni mortale (pricinuite . 
cu armă de foc, armă albă, un obiect contondent), ori de un viol, 
avort, ete. - i N 

Rezultatul acestui examen al îmbrăcămintei e de multe ori de 
o importanță covârşitoare, pentrucă el permite medicului-expert să 
stabilească dintr'o dată, în caz de dubiu, dacă se află în faţa unui 
atentat, a unei sinucideri reale sau a unei sinucideri înşcenate. 

Personal, în numeroase cazuri obscure, în cari nu exista certi- 
tudinea asupra împrejurărilor morţii, am putut să le stabilese 
numai graţie unei cercetări minuţioase a, hainelor şi rufăriei 
mortului. i 

  

        
„58, Cadavru fotografiat pe seaunu 

special, (pag. 364) | 

1. Asasinat sau sinucidere ? (fig. 38 și 39). — In vara anului 1891, într'o seară, un domn A. e adus acasă cu o rană penetrantă în partea 

4 

i,
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dreaptă a pieptului. După două zile, se ivesc simptomele unei pneumonii 
infecțioase complicată cu o pericardită şi meningită, care are de urmare 
moartea. În agonie, muribundul declarase c'ar fi fost împușcat de o 
doamnă din înalta societate bucureşteană. Parchetul, sesizat, ordonă o 
expertiză medico-legală, cu care am fost însărcinat eu. 

Dacă neglijam examenul minuţios al hainelor purtate de mort în 
seara, fatală, justiţia rămânea nedumerită, pentrucă singur examenul ne- 
cropsic n'ar fi putut concura, la elucidarea faptului: era într'adevăr vorba 
de un atentat ori de o Sinucidere? a. 

a) Cercetând mainele, 
observ în partea dreaptă 
a jachetei o ruptură, iar 
pe vestă şi cămaşă, în a- 
ceiași parte dar cu 18 
ctm. mai înapoi, alte 
două rupturi. Deci o pri- 
mă constatare: ruptura 
depe jachetă nu cores- 
punde, prin suprapune- 
re, cu rupturile depe ves- 
tă și cămașă. Şi această 
constatare mi-a întărit 
bănuiala că mă aflam în 
prezența unei sinucideri. 

b) Spre a-mi procura, 
"elementele hotărâtoare de 
convingere, am îmbrăcat 
vestmintele mortului şi 
luând, poziţia omului cu 
cu brațul ridicaț spre a 
se împușca în piept, con- 
stat că toate găurile se 

  

    

  

    
  

_ suprapun. 
37. — Aparatul pentru fixarea capului cadavrului (pe ec) Examinând forma 

masa și pe scaunul de fotografiat) (pag. 364). şi caracterul rupturilor, 

am, constatat, că gura ţe- 
vii revolverului a, fost lipită de haină: ruptura s'a, produs în direcţia 
zeşirii gazelor, pe când locul pe care s'a rezemat gura, ţevii a rămas intact. 
Zona, de arsură a, rupturii și a încrustării ierbii de pușcă indica și ea în 
mod precis, că descărcarea s'a, produs în direcţie oblică, dela dreapta 
spre stânga, 

d) Nesuprapunerea, găurilor, în poziţia omului cu braţele lăsate în 
Jos, era deci demonstrată prin circumstanța că, în momentul sinuciderii, 
sinucigașul avea, jacheta, descheiată. 

Mi s'a obiectat atunci că un sinucigaș descarcă arma în stângă şi nu 
în dreapta pieptului. Obieeţiune inoperantă, pentrucă, deşi rar, cazul lui 
A. nn e unic: eu chiar am mai avut de expertizat atari curiozităţi (sinu- 
ciderile unui student şi unei femei). | 

2. Atentat simulat. — Reamintesc cazul femeii din Câmpulung (citat 
ca una din ilustraţiunile primejdiei experţilor improvizaţi), în care exa- 
menul îmbrăcămintei mi-a permis să stabilesc în mod 'neîndoios că mă 
aflam în faţa unei auto-răniri, pentru simularea unui atentat.
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3. Sinucidere simulată. — La, Bucureşti, un tânăr din înalta societate, 
are motiv să simuleze o sinucidere, Chemat, încep cu examenul hainelor 
şi, în chip indiscutabil, demonstrez că ne aflam în fața unei sofisticări: 
„Sinucigaşul“* dăduse haina, la o parte şi, prinzând între degete vesta şi 
cămaşa, a tras în seton, fără măcar a zdreli pielea. - 

4. Stabilirea numărului gloanţelor descărcate. — a) Trei răni pe 
corp şi o singură ruptură pe- îmbrăcăminte (fig. 40 şi 41). — La o ex- 
pertiză se găsesc, pe corpul u- - 
nei femei, trei răni dintre cari 
două comunică între ele, for- 
mând setonul, iar a. treia e pe- 
netrantă în stern şi inimă, pro- 
vocând: o hemoragie letală. Ju- 
decând superficial, urma să 
admitem că trei gloanţe ar fi 
fost descărcate în victimă. In 
realitate, însă, n'a fost decât 
un singur glonte care, după ce 
a pătruns o dată în cavitatea, 
toracică, a ieşit spre a intra 
din nou în aceiaș regiune. 

Dovada acestui fapt cu ade- 
vărat rar sa putut obţine din | 
examenul atent al îmbrăcămin- A aia Ea 
tei femeei, care nu prezenta _ fi 
decât o singură ruptură. O 3 
nouă confirmare a oferit-o au- | 
topsia: în corp nu s'a găsit ' 
decât un singur glonte. 

b) O singură rană mortală fi 
pe corp şi şapte rupturi pe - d 
haină (figura, 42). — Un caz, 
diametralmente opus preceden- 
tului prin raportul invers din- 
tre rupturile depe haină şi ră- 

nile depe corp, am avut de cer- 38. — Găurile depe haină'şi vestă (steaua 
cetat în 1903. indică gaura depe haină, iar punctul gău- 

In cursul unei certe pentru rile suprapuse depe vestă şi cămaşă) (par. 366), 
pământ, un ţăran care, la a- 
meninţarea adversarului său, se pitise jos într'un colț al curţii — a fost 
împușcat. Da 

Examinând întâiu îmbrăcămintea, am: fost izbit de prezenţa, pe 
cojoc, a unei succesiuni de şase rupturi în linie dreaptă oblică (în dreapta) 
şi a unei rupturi unice (în partea, stângă). Judecând după aparenţe, urma 
să fi fost descărcate mai mult de două focuri. Desbrăcând însă cadavrul, 
am constatat că nu exista decât o singură rană ps corp şi anume în 
regiunea, stomacului, unde și pătrunsese un glonte, provocând o he- 
'moragie mortală. ! 

Descăreate fuseseră numai două gloanţe, dintre cari unul, acela, care 
a lovit în dreapta, a, intrat și ieșit de trei:ori, spre a, se pierde definitiv Ia, 
a treia ieșire,   
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Explicaţia discordanţei dintre numărul rupturilor şi acela al ră- 
nilor am găsit-o în felul cum criminalul a tras în victimă: arma a fost 
descăreată dela, distanţă de sus în jos, deci depe un plan superior aceluia 
pe care se găsia victima, iar pieptul cojocului, din cauza atitudinei încli- 
nate a celui ucis, avea, în momentul descărcării armei, mai multe îndoituri 
printre cari, fără a atinge corpul, a străbătut  proeetilul din dreapta, adică 
acela care s'a pierdut. 

5. Rătăcirea glontelui. — In urmărirea. bandei lui Zărelea şi Mă- 
runţelu, un inspector de poliţie e lovit în piept de un glonte de revolver, 
Chemat, îl găsesc pe inspector culcat îmbrăcat în pat, agitat, cu sudori 

reci și zespiraţia frec- 
ventă. Examinând tra- 
ectul parcurs de 
glonte, constat că el 
străbățuse prin locul 
unde clapele hainelor 
se încrucișează, gău- 
„rind clapele paltonului 
ale hainei ale vestei, şi 
flanela. Un chirurg 
— şi dintre cei mai re- 
putaţi depe vremuri— 
chemat de urgenţă, 
desbracă bolnavul şi, 
văzând gaura făcută 
de proectil, conchide a, 
o rană penetrantă şi 
deci la necesitatea u- 
nei grabnice interven- 
ţii pentru extragerea 
glontelui. Sosind între 
timp, examinez cu a- 
tențiune hainele și gă- 
sese glontele încrustat 
în una din clapele ves- 

"tei. Explicaţia: proee- 
tilul, în izbirea lui de 
stern, s'a turtit luând 
forma, unui nit şi, ne 

39. Poziţia brațului în momentul în care sinucigaşul mai “putând ieși prin 
a descăreat arma. (Pag 366) gaura. de intrare, s'a 

înfipt în vestă. Chi- 
rurgul, bine-înţeles, n'a mai avut ce face, iar victima, atentatului, care 
se crezuse în primejdie de moarte, de îndată ce i-am arătat glontele 
încrustat în vestă, s'a înseninat, dându- se jos din pat. 

“6. O lovitură de stilet (fig. 183). — O ordonanţă e lovită cu un stilăt 

de către ofițerul ei. Acesta neagă, susținând că, în realitate aruncase în. 
soldat cu stiletul cu teacă pe el “(din care teacă lipsia însă vârful) şi sti- 
letul a pătruns în trupul ordonanţei. 

Examinez cu atenţie haina soldatului şi, pe cale experimentală, 
dovedese că era cu neputinţă ca stiletul cu teaca pe el să fi putut pă- 
trunde prin grosimea, stofei de o mare rezistenţă. Deci rana a fost fă- 
cută cu stiletul scos din teaca lui şi prin lovitura directă, iar nu prin 
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aruncare. Concluzia, aceasta era întărită şi: de constatarea că rana era 
mai adâncă şi mai mare decât ar fi putut-o provoca, numai vârtal stiletului, 
chiar în ipoteza, că teaca trunchiată n'ar fi fost scoasă, " 

1. Numărul loviturilor mai mare de cât acela al rănilor constatate 
(figura 44). — La Institutul Medico-Legal, a fost adus cadavrul unui 
om asasinat, cu 12 răni, dintre cari 6 la cap și 6 pe gât şi torace. Ba» 
minând hainele mortului, fratele meu, Profesorul Nicolae Minovici, con- 
tată, în loc de 12 câte . ” 
Tăni erau, 16 rupturi pe 
haine, (palton, veston și 
vestă), Vasăzică s'a fă- 
cuti dovada că ucigașul a 
dat mai multe lovituri 
decât indicau plăgile de 
pe trupul victimei, — ce- 
eace se explică prin re- 
zistenţa, opusă de aceasta... 

8. Glontele cruţă o par- 
te a îmbrăcămintei, — La 

rr, 
E? > 

expertiza, medico-legală, Se 

ordonată cu prilejul asa- “e 
sinării  Macedoneanului 
Lăzărescu  Lecanta, se | NN 
constată că : unul din A 
gloanţe, pătruns în corp 
dedesubtul treimei exter- 
ne a claviculei drepte, a 
găurit numai vesta şi că- | o 
maşa, cruțând haina. Ex- 
plicaţia: în momentul 40. — Cele trei răni depe corp, dintre cari două 
luptei încinse între vie. formând seton, iar a treia penetrantă. (pag. 367) 
timă şi agresor, haina a 

„fost trasă sau singură s'a, dat la o parte. 

    
    

* 

+ * 

"Din Bteratura medico-legală vom cita următoarele două cazuri tipice, 
înregistrate în streinătate: ” | 

1. Descărcarea automată a unei arme (fig. 45). —'Ia Morga.. din 
Paris e adus cadavrul unei bătrâne, cu indicația c'a fost asasinată de 
propriul ei nepot, Acesta tăgăduește, explicând că, pe când bunica, sa ședea 
cu ambele mâini rezemată de un cap al mesei, iar-el şedea în fața ei, 
de necaz că refuză să-i dea, suma, solicitată, a, trântit pe masă revolverul 
cu care o amenințase; arma, s'a, descărcat în mod automat. Examenul hai- . 
nelor moartei a dovedit; veracitatea, versiunii nepotului: pe mâneca stângă 
Sau găsit două rupturi ceeace..arăta că bătrâna, în adevăr a, stat în 
dreptul mesei, cu mâna stângă în dreptul inimii. Mai mult: revolverul 
(un Lefaucheux) având cocoşul care lovea capsa mai mare decât garda, 

"ori de câte ori era trântit,-se descărea singur. Di 
2. Atentat simulat. — La, Paris, un contabil delapidator își descarcă 

un foc de revolver, dând apoi alarma, c'a fost victima unui atentat. Vest- 
mintele sunt examinate şi se constată, că numai vesta e găurită, de 

„85008. — Dr. M. Minovici. Tratat de Medicină Legală. 2 
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oarece avusese grija ca, înainte de a simula, atentatul, să dea haina la 
oparte. 

D) Acest prim. examen ul hainelor terminat expertul procede 

la examenul extern propriu-zis al cadavrului absolut gol. După ce 
notează eventualele pete de sânge sau de orice altă natură vizibile 

la suprafaţa, trupului, semnele unei boli locale sau generale, urmele 

de violenţă, cercetează corpul după normele fixate prin instrucțiu- 
“nile la cari am fă- 

- cut aluzic şi conchi- 

de, dacă e sau nu ca- 

zul de-a se proceda 
şi la autopsie, exa- 

menul extern. fiind 

ori nu suficient pen- 

iru elucidarea fap- 

tului medical. . 
c).. Dacă prin. or- 

donanța magistratu- 

“lui, medicul a fost 
rechiziţionat nu nu- 

mai. pentru. formula- 
"vea unui aviz sumar, 

„ci şi pentru eventu- 
ala practicare: a au- 

"topsiei, atunci el, în 

"“ baza acestui inandat 
“formal procedează şi 

la neeropsie. Dacă 

însă ma fost sesi- 
eat decât pentru pri- 

ma. cercetare locală, 

atunci e' nevoie de 6 a doua or donanță pentru conferirea manda- 

tului de: autopsie - medico- legală. 

  
41. Enptura unică depe îmbrăcămintea femeii. (poe. 367) 

E + 

x, ' 

Prima, însărcinare — ridicarea cadavrului — se dă de obiceiu 

medicului rechiziţionat de urgenţă şi la întâmplare, în absenţa unui 

medic legist, atitrat al tribunalului. De aceea, în multe cazuri exper- 
tiza e făcută de doi oimeni ai artei: examenul local de un medie 

oarecare; expertiza, propriu zisă de medicul special calificat pentru . 

aceasta, - .. : 
Numai î în. cazurile de urgenţă extremă — starea de putrefacție 

înaintată a cadavrului făcând materialmente imposibil un examen 

extern — expertul trebue să atragă atenţia ofițerului de poliţie



NOTAREA PETELOR ȘI A URMELOR ari 

Judiciară asupra, necesităţii unei autopsii ncîntârziate, o tempori- 
zare putând zădărniei cu totul posibilitatea acestui examen medico- 
legal. 

III. Petele şi urmele 

Acestea sunt constatate la prima vedere ori descoperite în 
urma unui esamen minuţios, fie pe hainele ori rufăria victimei ori 
ale autorului prezumtiv al crimei, fie pe corpurile-deliete ale ră- 

) 

  
TI e, = = 

A    
42. Cojocul cu cele 4 rupturi în linio dreaptă. (pag. 207) 413. Stiletul în teacă. 

. cu vârful acesteia 
rupt. (pag. 385) 

nirii ori omuciderii; pe mobilă, pe uşi, pe pereţi, pe dușumea, cu un 
cuvânt pe: tot ceeace a putut fi atins de victimă Și de infractor î în 
cursul săvârșirii rănirii ori a crimei.
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a) Examenul petelor e de o mare importanţă, pentrucă de 

multe ori el singur, în lipsa, altor indicii, poate duce la, demascarea 

autorului. ori autorilor. crimei. De aceea expertul trebue să aibă o 

. pregătire specială pentru cercetările microscopice şi spectrosco- 

pice, spre a putea deosebi fără greș petele de sânge, de spermă, de 

„ meconium, de materii fecale, de rugină, ete. Determinarea naturii 
unei pete de sânge — dacă e dela om ori dela alt mamifer — e 

| uneori o operaţie foarte anevoioasă,. pen- 
trucă numai atunci când sângele e proas-. 
păt ori închegat în' masse mari sau prins 
în. grăsime, se poate cu preciziune afirma, 
dacă în adevăr e sânge de om. Dim- 

  

  

  

  
  

41. — Rupturile depe palton, veston şi vestă (pag.. 369). 

potrivă, când pata e uscată, e nevoie de un examen laborios, ca să 

se evite eroarea, grosieră semnalată de Brouardel şi comisă de un 

doctor în ştiinţe şi un farmacist cari, însărcinaţi cu o expertiză, 

luaseră drept globule de sânge nişte spori de bureţi prinşi în acele 

pete. (Vezi capitolul: Ezamenul petelor). 

+ 

+ * 

b) Alături de pete trebue să indicăm ca mijloc de verificare 

şi urmele picioarelor precum şi urmele digitale, cari formează o- 

biectul unui mijloc ingenios şi de o eficacitate absolută al contro- 

- Jului antropometrie, — dactiloscopia (asupra căreia ne vom opri la 

capitolul Idenităţii). ——: 

„IV. Substanțele, 

Examenul acestora, care formează îndeobşte obiectul experti- 

zelor în cazurile de otrăvire, de intoxicaţiune prin alterare. sau 

falsificare de alimente, de avort, contribue în largă măsură, prin 

rezultatul analizei lor, la demonstrarea faptului medical. !
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Ne mai isbim şi astăzi de erezia, denunțată de Brouardel, după 
care rolul de căpetenie în afacerile de otrăvire ori de intoxicaţiune . 
alimentară ar fi acela al chimistului, sub cuvânt că acesta procură 
proba determinantă. Nu contestăm competinţa chimistului în des- 
coperirea substanţei toxice în măruntae; dar e în afară de orice dis- 
cuţie, că numai medicul-expert — înarmat eu studii speciale în 
ce priveşte simptomele şi 
leziunile determinate de fe- 
luritele specii de otrăviri şi 
de intoxicaţiuni alimentare— . 
e în măsură să arate cu o: 
preciziune matematică dacă, 
la. lumina simptomelor şi 
leziunilor constatate de el, 
există ori nu concordanţă. 

între aceste constatări şi Con- 15 — Poziţia în care a stat bătrâna, cu mâinile cluziile analizei chimice. pe masă (pag. 369), 
Precumpănitor în toate ex- | E 
pertizele de otrăviri, rolul acesta al medicului se afirmă şi cu mai 
multă tărie în cele datorite alcaloizilor, în cari el singur are compe- 
tinţa să lumineze justiţia: dacă, doza substanţei otrăvitoare a fost 
destul de mare spre a provoca moartea; timpul cât i-a trebuit otrăvii 
spre a se elimina din corp. Mai ales că această chestiune a alcaloi- 
zilor se complică mult. cu: descoperirea, că ptomainele — alcaloizi 
analogi cu alcaloizii vegetali în ce priveşte reacţiunile chimice — 
se formează în cadavru. Această consideraţiune dă mult de lucru 
expertului, care trebue să se pronunţe, dacă nu cumva ceea ce a 
luat drept otravă administrată, nu e în realitate produsul unei ' 
auto-generaţiuni a cadavrului: examinat, Şi asta no poate spune 
chimistul, ci exclusiv medicul-legist înarmat cu o: bogată ex- 
perienţă. | 

N'o poate face nici medicul improvizat expert, pentrucă e no- 
toriu că puţini, foarte puţini practiciani au avut prilejul 'să se ini- 
ţieze în tainele experienţelor fiziologice, a căror menire e să înles- 
nească verificarea faptului, dacă extractul din. măruntaie ânalizat 
de chimist are în adevăr proprietăţile toxice de natură a pricinui: 
moartea, Şi câţi sunt acei medici,—precum o constată şi Brouardel— 
cari au avut ocaziunea, şi curiozitatea să facă, în laboratoriile de 
anatomie-patologică, studii migăloase asupra alterărilor datorite 
putrefacţiunii, asupra, acţiunii. acestor alterări, în transformările 
leziunilor, fie ele spontane ori provocate? De aci desele cazuri de 
erori: de interpretare relevate în lucrări de expertiză, de natură atât 
de gingaşă, efectuate de pseudo-experți cari habar n'au ori nu po- 
sedă cunoştinţi suficiente şi practica, în: ce priveşte condiţiunile de 
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efectuare a unei experienţe fiziologice de al cărei rezultat depind 

şi concluziile finale ale expertizei. 

V. Lucrurile neînsufleţite 

„_.. Expertul, de îndată ce procede la lucrarea sa, are, după cum am 

arătat, grija de a descoperi corpul delict (urme de substanţe otră- 

vitoare, sub diversele lor forme, în mâncare, în pachet. sau fiole, 

arma de foc sau arma albă, un instrument înţepător sau un corp 

contondent), lichidele eliminate pe cale de vărsături ori pe cale de 

dejecţiune, substanţele abortive, oasele, foetusul, ceea ce rămâne 

în uter după expulzarea acestuia (placenta, chorionul, amniosul 

şi caduca). Tot atâtea lueruri neînsufleţite al căror examen poate 

contribui, la, elucidarea și soluţionarea faptului medical. 

a) Am văzut câtă însemnătate au cercetarea şi analiza pe- 

telor şi a materiilor toxice. Nu mai puţină lumină proectează cer- 

cetarea, dacă instrumentului presupus sau constatat c'a. servit la 

săvârşirea, crimei se datoresc:toate răriile.observațe pe corp; trebuie 

-să se arate felul și numărul instrumentelor şi să se stabilească în 

chip precis concordanța între leziunile găsite şi felul instrumen- 

tului sau, instrumentelor “de câre s'au servit: criminalul sau erimi- 

nalii. Deasemenea” e de ui mire interes să se stabilească poziţia. în 

care s'au găsit victima și autorul atentatului, deci şi depărtarea dela 

care criminalul a descărcat arma, a dat lovitura cu corpul conton- 

dent ori a aruneat greutatea (o piatră, o cărămidă, o bucată de fier, 

un: seaun, ete.) în victimă. 
b) In afaceri de validitate a unui testament, expertul are de 

examinat scrisori, însemnări și acte emanate dela un mort, spre 

"aşi putea da seama de starea, de echilibru cerebral al dispună- 

torului în momentul testării sau înainte de a testa. i 

VI. Animalele 

Deşi mai rar, dar totuș prilejul nu lipseşte expertului de a-și 

îndrepta, investigaţiile şi asupra animalelor, când: are de examinat 

natura şi aspectul unei răni. e.» a ie 

Aceasta, fie pentru a stabili dacă nu cumva plaga, atribuită : 

unei muşcături omenești, nu e în realitate datorită unui animal, fia 

pentru a se documenta dacă animalul prezentat ca autor al muşcă- 

turii e cu adevărat autorul. In afaceri obscure e adesea necesar să 

so deosebească natura urmelor Jăsate pe sol, de anumite animale, 

spre a se vedea dacă ele nu sunt acele ale animalului despre care se 

crede “a fost faţă la săvârșirea erimei. Şi aceste urme pot duce
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la descoperirea criminalului, dacă se ştie că, depildă, un câine de 
o mărime determinată l-a însoţit pe acesta, 

___B. In materie civilă expertul are să se pronunţe în cazuri de 
alienație mentală (capacitate în materie de obligaţiuni, de' dona- 
țiuni între vii, de căsătorie, de interdicţiune, internare), de divorţ, 
de existența şi caracterul unei înfirmități, de eaistența şi durata 
ancapacității de lucru, ca urmare fie a unui accident, fie a unei 
răniri ori loviri. | 

a) Caşi în expertizele cari interesează instanţele penale, me- 
dicul are puteri neîngrădite în ce priveşte metoda şi durata exame- 
nului necesar, fie pentru a demasca simularea, unei boli sau a unei 
invalidităţi, fie pentru a ţine sub observaţie rana spre a putea fixa 
timpul eventualei incapacităţi de lueru şi consecinţele posibile 
ale leziunii, plăgii sau fracturii. a 

b) Nu numai latitudinea de a prelungi şi reînoi examenul după 
buna lui chibzuinţă e recunoscută expertului, dar şi aceea de a 
recurge la ajutoarele de cari are nevoie pentru îndeplinirea uneia 
sau unora din părțile lucrării. Drept formal consfințit de jurispru- 
denţa streină şi care a fost pus în discuţie, în' Franţa, cu prilejul 
unei cereri de declarare în nulitate a unei expertize. Curtea: de Apel 
din Lyon a fost sesizată de speța. că un expert, ca lucrare prepara- 
torie, a pus pe un specialist să fotografieze, cu ajutorul razelor X, 
piciorul rănit al persoanei examinate, Nulitatea era invocată pe 
motivul că, servindu-se de un auxiliar, expertul ar fi nesocotit 

„preseripţiunile codului, delegând unei terţe persoane o parte 
din atribuţiunile sale. Curtea a respins incidentul ca. neîn- 
temeiat.. - a | 

„ Insărcinând pe o terță persoană cu fotografierea membrului rănit, 
cu ajutorul razelor Roentgen, expertul wa încredințat acestei persoane . 
decât o. operaţie pur materială, pentru care fotograful n'avea nici o apre- 
ciere de făcut şi nu participa prin urmare cu nimic la misiunea (earacte- 
rizată) a expertului. 

Chiar de ar fi voit, nu putea modifica, întrun sens seu allul, rezul- 
tatul acestei operaţiuni. 

In speţă, puterile cu cari era învestit expertul erau pe cât cu pu- 
tinţă de întinse, de vreme ce Curtea îl autorizase să se încunjure de toate 
elementele de înformuţiune, să se adreseze la orice persoană capabilă de 
a-l lumina, să ceară comatnicarea luturor actelor, a căror consultare putea 
să-i pară utilă, ME 

In sfârşit, în raportul său, expertul indicuse părerea sa .personală, 
- bazată pe folografia făcută cu ajutorul radiaţiunilor voentgeniene. 

c) Eapertiza ar fi, dimpotrivă, lovită de nulitate, atunci când 
expertul, în raportul sau în consultaţiunea medico-legală, ar in- 

_voea eonstatările unor auxiliari neautorizaţi, sau chiar autorizaţi,
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„dar neasermentaţi în cazul special examinat, ori S'ar mărgini la 
omologarea lucrării făcute de acești auxiliari: 

1. Considerând că Curtea apelativă a găsit de cuviinţă, p entru mai 
multă luminare a, sa, de a se chema și alți doi medici, pe AT căror de- 
puneri se întemeiază apoi la darea sentinţei sale; 

Considerând că aceşti medici nu s'au supus jurământului — forma- 
litate ce se cere neapărat a se îndeplini; 

Considerând că prin aceasta, Curtea, apelativă a, violat dispoziţiunile 
art, 30 din procedura codului penal, care cere neapărat a, se confirma, prin 
săvârșire de jurământ, toate arătările medicilor și ale experţilor, casează. 
(Casaţia, 1862). 
„2. Considerând că omologarea doctorului şi a consiliului medical, 
nefiind prevăzută de lege, nu poate complecta un act pentru care legea 
hotărăşte persoana care să-l dea în toată întinderea lui, şi sub propria sa 
răspundere. Şi dar, Curtea criminală, primind ca act valabil de instruc- 
țiune visum-repertum făcut de d. Șerbănescu, a violat art. 29 din proce- 

„dura criminală — casează. (Cas. 23 Octombrie 1864). .. 

“1. TABLOUL SINOPTIC DE FAZELE INTERVENȚIEI 
EXPERTULUI. 

In al său Vade-dlecum al-expertului, Lacassagne dă, sub forma 
de tablouri sinoptice, o luminoasă sinteză a, regulilor expertizei, 
dintre cari reproducem aci partea privitoare la, toate fazele inter- 
venţiei expertului din momentul rechiziţionării până la practicarea 
autopsiei: : “ 

A. Transportul." 

„| Primul procuror şi procurorii 
R hizitiune verbală ; Judecătorul de instrucţie 

„„ Neomzi unea  Jadeoătoral da ocol 
scrisă . . . Orice ofiţer al poliţiei judiciare 

Să ceară toate informaţiile socotite necesare 
Trusa de autopsie 
O soluţie fenicată.- O soluţie de forinol 40%, 
Boreane 
Prosop, săpun, halat 
Înțelegerea cu magistratul 
Chestiunea ajutoarelor (gropar), grefierul 

Preparativele | Deschiderea gropii 
” Alegerea locului convenabil operaţiei 

Apă, diferite vase, ete. 

Poziţia cadavrului (deserie- 
| rea, minuțioasă a atitudinii) 

„ Vizita domiciliară + Obiectele din preajma cada- 
E . - vrului, 

Tirmele 
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-[ Dimensiunile şi adâncimea, gropii " Desgroparea ! Cimitir Inscripţia depe cosciug 
| Prelevarea unei cantităţi de ţărână 

Examenul metodie şi meticulos al hainelor, spintecarea, . 
lor prin tăietura netă; în caz de desgropare, lăsarea hai- Autopsia nelor în cosciug. 

! Pentru transportarea pieselor de examinat, întrebuinţarea 
unui coş obișnuit închis, căptușit cn zinc. 

Precauţiuaile / Nici un desiafectant înainte de autopsie. Pe mâini, un corp igienice gras. După operaţii, drojdie de cafea, soluţie fenicată, 

B. Ridicarea corpului 

Defunijie. — Ridicarea, corpului este operaţia, care consistă în 
a examina un cadavru, spre a, declara dacă moartea e rezultatul 
sinuciderii, al unui accident sau al unei crime şi a, permite astfel 
autorităţii de a ordona ridicarea lui. ă | 

Dispoziţiile legale. — Art. 42 şi 43 O. Pr. P. — Art. 61 C. C. 

Primul procuror şi procurorii 
* Judecătorul de instrueţie 

Bechiziţiunea 1 Judecătorul de ocol - 
Orice ofiţer al poliţiei judiciare calificat (art. 14 C. 

Pr. P.), . 

Rechiziţiunea e verbală sau serisă (cu aplicarea sancţiunilor 
legale în caz de retuz). 

Diagnosticul medico-legal: 3 elemente: 

Temperatură, — Umezeală. — Electricitate 
Sub cerul liber | agenţii morţii 
Intr'un spaţiu îngrădit | Fauna medico-legală 
Indicii de luptă: urme | 

i ; , ! Cantitatea f Proieeţiunea 1. Deseriorea Iocalui Sânge ! Petele | Palrerizarea, 
| Vărsături, urină, etc. 

a: Recipient, fiole, pahare 
Diverse obiecte 4 Substanțe 

Arme. 

2, Imbrăcă- | Aspectul. Rupturi, găuri. Starea butonierelor. Îucălţămintea, „mintea | Conţinutul buzunarelor.
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„ Decubitus 
Temperatură , 
Rigiditate cadaverică Aspectul general: 

| Putrefacţie 

3. Corpul Rănile 

Capul „[ Pielea capului, faţa, gâtul, pleoapele, 

pm Au ochii, 

Mâinile. . . „ .  Rănile datorite apărării   Organele genitale 

 



CAP. II 

AUTOPSIA 

-Le cadavre est un livre qu'il faut 
savoir: 1. couper et ouvrir convenable- 

- ment; 2. lire et dechiffrer“ 
(Zilgien) 

Cheia, de boltă a expertizei asupra unui cadavru, autopsia 
trebue practicată nu numai cu o pricepere desăvârşită, dar şi cu o 
atenţiune căreia să nu-i seape detaliul în aparenţă cel mai neîn- 
semnat, pentrucă s'ar putea ca toemai acest amănunt să constitue 
elementul de căpetenie al soluţiunii căutate.- Şi” pentrucă de consta- - 
tările autopsiei atârnă însăş soarta intevvenţiunii judiciare, vom 
repeta adevărul dovedit print”o experienţă de secole, că o autopsie 
rău făcută nu se mai poate reface. 

Din nenorocire se ivese şi cazuri, în cari poliţia, judiciară se 
lipseşte, fără altă explicaţie decât aceea a arbitrariului, de con- 
tribuţia luminii ce o proectează rezultatul unei autopsii. Şi aceasta, 
în disprețul preseripţiunii formale a, art, 43 al. 1 C. Pr. P. deja 
reprodus, după care „în caz de vre-o boală violentă sau de vre-o 
moarte a cărei cauză e necunoscută sau bănuită, procurorul va cere 
asistența, unuia sau doi mediei sau chirurgi, cari vor face raport 
despre cauzele morţii şi despre starea cadavrului“. Nesocotirea 
acestui principiu de bună administraţie'a justiţiei are de urmare că 
însăși acţiunea, judiciară nu e îndrumată pe căile ei firești, şi atunci 
ori se potieneşte din cauza acestei soluţiuni de continuitate — pen- 
trucă e lipsită de unul din elementele ei esenţiale —, ori e 
complect paralizată. | 

Vom cita un caz concludent, înregistrat în -Bucureşti: | 
In 1914 se porneşte acţiurie: publică: împotriva unui farmacist, învi- 

nuit că, prin mărirea, dozei substanţei eroice prescrise de medic (greşeală 
dovedită), a provocat intoxicarea, şi moartea, consecutivă a bolnavului. 
Tumerul de căpetenie de stabilit era, dacă în adevăr decesul era datorit - 
ubsorpțiunii medicamentului eronat preparat, sau fenomenul letal a fost 
consecinţa, inevitabilă a evoluțiunii bolii. sau vreunei complicațiuni a 
acesteia. .- 

Judecătorul de instrucţie, cu călcarea dispoziţiunii. imperative din 
cătatul articol al Procedurii Penale, nu ordonă necropsia, ci, mărgininâu-se 
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la propria-i convingere sau impresiune, conchide la. responsabilitatea 

inculpatului, — cu toate că era, știinţificeşte și cu precedente dovedit că 

dosajul în chestiune nu era de natură a pricinui moartea. Dar nu aceasta, 

adică vinovăția ori nevinovăția, inculpatului, interesează, ci omisiunea 

capitală a autopsiei, — omisiune pe care magistratul, în ordonanța sa 

definitivă, o justifică prin argumentul monstruos „că a căuta cauza morții 

„printr'o autopsie ce urma să se facă copilului, este a se căuta subtilităţi 

„de apărare, ce în speţă nu ar fi dus la, nici un vezultat....” Pe ce-şi 

întemeia judecătorul de instrucţie proclamarea, acestei inutilităţi a necrop- 

siei? Pe părerea, că „atropina, omorând, nu lasă nici o urmă caracteristică, 

după care să se pronunţe medicul că ar fi cauzat moartea” şi deci „autopsia 

era, absolut inutilă în stabilirea cauzei morţii”. Dar dacă substanţa, toxică 

nu lasă nici o urmă, de unde a luat organul poliţiei judiciare certitudinea 

efectelor caltastrofale ale aceleiaşi substanţe? Rostul autopsiei era toemai 

acela ca, în chiar absenţa urmelor medicamentului eroic (dovadă ce 

urmează s'o facă analiza chimică), să se exploreze eiuavrul spre a se des- 

coperi leziunile explicative ale morţii. 

"*. Urmarea: acestei procedări a judecătorului de instrucţie a, fost că, 

în urma “opoziţiei primului-procuror, întemeiată tocmai pe omisiunea 

autopsiei — („în lipsa unei autopsii care să fi, constatat adevărata cauză 

a morţii”) — Camera de punere sub acuzare anulează ordonanța de dare 

în judecată şi o anulează, pentrucă, din cauza neglijenţei judecătorului 

de instrucţie, o autopsie concludentă nu se mai putea face: 

| „Că faţă cu acestea (celelalte circumstanțe de fapt) şi prin neface- 

rea autopsiei cadavrului copilului, spre a i se constata! adevărata cauză 
a morții, autopsie ce azi mu se mai poate face, trecând un an dela moartea 

copilului, nu e loc de a declara caz de urmărire în contra inculpatului 

. B. pentru faptul prevăzut şi pedepsit de art. 248 codul penal și prin 

urmare opoziţia parchetului e fondată”. (Camera de punere sub acuzare 

depe lângă Curtea de Apel din București, 3 Aprilie 1915). 

Socotim de interes, pentru luminarea, organelor de poliţie judiciară 
asupra importanţei covârșitoare a autopsiei, în cazurile în deosebi definite . 
de-art. 43 C. Pr. P. precum şi de celelalte dispoziţiuni din Procedura, 
Penală, Procedura Civilă și Codul Civil privitoare la expertiza medico- 
legală, să reproducem temeiul opoziţiunii primului-procuror: „„.Îceastă 

singură: însuficiență (omisiunea autopsiei) a instrucției ar fi deajuns ca, 
odată cauza morții nestabilită, să nu mai poți merge mai departe, pentru 

căutarea autorului unei morţi despre care nu se ştie dacă este naturală 
sau nu”. Şi primul-procuror stărue în aceşti termeni asupra datoriei ce 

avea, magistratul de a, ordona autopsia 'și asupra interesului ce prezintă 

pentru instrucţie contribuţia, examenului necropsic: 
„D-l Jude-instructor al Cab. IV, delegat cu cercetarea acestei afa- 

ceri, se găsea deci în faţa unei morţi. bănuite. In asemenea împrejurări 
ştiut este că, pentru a stabili cu certitudine cauza unei morți care deo- 
camdată era numai bănuită, se recurge la autopsia cadavrului, fără de 
care ştiinţa medico-legală nu se poate pronunţa, şi numai în cazul când 
se stabileşte că moartea nu a fost naturală, riumai atunci instrucţia merge 

mai departe şi anume la descoperirea autorului, voluntar sau involuntar, 
al acestei morţi..In cazul nostru, D-l Jude-instructor nu a ordonat a se 
face. autopsia cadavrului, exceptând astfel dela procedarea normală şi
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unanimă în asemenea materie. D-sa motivează această procedare cu afir- 
.. maţiunea că „atropina, omorând, nu lasă urme caracteristice!" Dar oare 

era chestiune de a; se căuta urmele atropinei care cauzase moartea, copilu- 
lui, sau tocmai faptul. dacă aceasta și nu alta era cauza morții? D-l 

" Jude-instructor pornea deci dela o convingere absolut. personală şi pre. 
concepulă asupra cauzei morţii, pe care nu a mai căutat să o verifice 
prin mijloacele unei expertize ştiinţifice”. (Opoziția primului-procuror al 
Trib. Ilfov, 2 Aprilie 1915 contra ordonanţei definitive No. 37 din 31 
Martie 1915 a D-lui Judecător de instrucţie al Cab. IV). 

Importanţa necropsiei a fost recunoscută încă înainte de era 
creştină: istoria medicinei o înregistrează în anii 300 a. Chr., ca 
practicată de Herophil şi Eristat, magiştrii Şcoalei din Alexandria; 
de asemenea se pomeneşte de Ptolomeii cari, ea, un îndemn pentru 
medici, ar fi procedat în persoană la deschiderea cadavrelor ome- 
nești. Fireşte, însă, că nu poate fi vorba, decât de un examen rudi- 
mentar, autopsia ştiinţifică nedatând decât de vre-o şease sute de 
ani (primele necropsii regulate au fost executate în 1316 în Italia, 
şi în 1376 în Franţa). Date fiind moravurile cu prejudecățile unei 
epoci de obscurantism, calea eroită de Mundini se va, obstrua, Şi se 
va produce o soluţiune de continuitate de patru secole, până la 

„Morgagni care va aşeza pe temelii solide autopsia metodică, ale 
cărei rezultate sunt expuse în tratatul său „De sedibus et causis 
imorborum“, — 0 expunere a observaţiunilor făcute la, 600 autopsii. 
Alte observaţiuni preţioase, pierdute însă pentru știință, au fost 
acele ale marelui anatomist Vâsale, care era, cât p'aci să plătească 
scump „crima“ de a fi făcut autopsia cadavrului unui nobil, despre 
care familia pretindea că n'ar fi murit deabinelea decât sub seal- 
pelul savantului... - | e 

Şi în vremurile noastre ştiinţa se mai isbeşte de prejudecata 
care privește autopsia drept o profanare a mortului. Indeosebi 
sclav al unei mentalități ruginite se arată elementul etnic evreese 
care, prin comunităţile sale locale, reclamă, corpurile coreligiona- 
rilor fără familie sau necunoscuţi, făcând astfel imposibilă alimen- 
tarea, facultăţilor cu numărul suficient de cadavre „necesare disec- 
ției. Atitudinea aceasta a, creat și va continua să, creeze învăţă- 
mântului practie al medicinei dificultăţi aproape insurmontabile 
şi totodată să întreţină conflictul care de ani de zile dăinuește, la 
facultăţile noastre, între studenţii creştini şi studenţii mozaici, E o 
datorie elementară pentru comunităţile israelite ca, desbărându-se 
de o concepţiune anachronică, să se acomodeze cerinţelor, vremii și 
ale progresului ştiinţei. Pentrucă nu e de admis ca morţii de rit 
mozaic să se bucure de un 'regim excepţional, atunci când regula e 
ca orice cadavru nereclamat de familie să fie pus la dispoziţia fa- 
cultății de medicină. Si
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E locul aci să ating şi chestiunea, aşa zisului drept de proprie- - 

tate asupra, cadavrului, chestiune în care mi-a fost dat să mă pro- 

nunţ în 1927, în speța Cantacuzino-Pașcanu. Cadavrul, deci şi iniţia- 

tiva; oricărei dispoziţiuni cu privire la înmormântare, aparţin moş- | 

tenitorilor direcţi sau membrilor. familiei, în ordinea gradului de în- 

rudire cu. defunetul. Jurisprudenţa streină n'a variat în această 

privinţă. In Franţa în deosebi, prin aplicarea, art. 767 C. C.,. s0- 

țului supravieţuitor îi se recunoaşte prioritatea dreptului de a pro- 

cede la înmormântarea soţului decedat. In sensul acesta au ho- 

tărât Curțile de Apel din Lyon şi din Nancy, cari au avut să rezolve 

“o astfel de chestiune de drept. La noi speța trebue soluționată în” 

- acelaş sens, prin aplicarea art. 652 şi 679 C. C. Român. Jurispru- 

denţa franceză, la care mă refer, fixează şi ordinea, de exercitare a 

dreptului de a reclama cadavrul şi a procede la înmormântare: 

întâiu soţul supravieţuitor, apoi tatăl şi mama și numai după aceia 

erezii în ordinea. în care sunt calificaţi a moşteni. — In nici 

un caz dar, o comunitate religioasă nu e calificată să se substitue 

familiei inexistente sau. absente şi să reclame cadavrul care, în 

lipsă de cei legalmente indrituiţi, aparţine societăţii, în ocurenţă re- 

prezentată prin Facultatea de Medicină. “ 

Din nenorocire trebue să mai notăm că şi astăzi so găsesc tri- 

bunele cari, prin aplicarea literei unui text de lege făurit întrun 

spirit retrograd, să dea o primă de încurajare obseurantismului. 

Aşa, “Tribunalul Senei a condamnat la 2000 franci despăgubiri 

Asistenţa Publică din Paris, declarată civilmente responsabilă de 

faptul că, întrunul din spitalele ei, s'a practicat autopsia. cada- 

vrului unei fete, cu toată opoziţia mamei acesteia. Tribunalul a con- 

siderat nesocotirea voinței mamei moartei drept un prejudiciu 

moral. Bine înţeles, medicul care practică autopsia e la adăpost 

de orice şicană, atunci când el îndeplineşte un mandat judiciar. 

Legea italiană e, în această privinţă. foarte largă: ea acordă, cli- 

“ nicilor universitare şi. şefilor de serviciu dela spitale dreptul de 

a nu ţine seamă de nici un fel de împotrivire, atunei când socot 

că interesul ştiinţei reclamă autopsia, cadavrului celui mort în 

spital. | 

* 
* x 

In secolul nostru, autopsia — care, după comparaţia plastică 

a lui 'Pourdes, „e pentru cadavru ceeace vizita medicală e pentru 

omul. viu“ — a ajuns la un aşa grad de perfecţiune că, urmând în- 

toemai regulile generale prescrise, se pot evita şi omisiuni şi greşeli 

de interpretare de natură a altera concluziunile ce trebue să se de- 

gajeze din explorarea făcută. | | | 

Deaecea,-printre primele însușiri pe: cari le cere unui medie
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expert, Brouardel pune pe aceea de „savoir faire une autopsie“, 
despre care Fodâr6 spune că e ptorţa medicinei legale“. Iar ca o 
autopsie să poată î în adevăr servi interesele justiţiei, ea cată nea- 

părat să fie. sistematică, metodică şi complectă. 

I. Prin autopsia sistematică se înţelege obligaţiunea, pentru me- 
dicul expert, de a nu neglija nică o ocaziune de a practica, necropsia, 
dacă nu are certitudinea absolută u inutilităţii operaţiunii, adică 
atunci când minuţiosul examen extern, lasă să subsiste numai o 
umbră de îndoială asupra cauzei efective a morţii. Nu odată se 
întâmplă ca examenul necropsic să infirme eu totul deducţiunea 
trasă din examenul extern asupra existenţei unei leziuni, sau din 
contra, să dea la iveală leziuni a căror existenţă nici nu putea fi 
bănuită. 

1. Letulle citează următorul caz edificator: 
„Un tuberculos a murit, la, câteva zile dela internare, întrunul din 

pavilioanele rezervate bolnavilor de piept. De oarece nu: prezintase decât 
semnele curente de pleuro-pneumonie cronică (în dreapta) şi de cavernă 
pulmonară cu baceili în expectoraţie (în stânga) şi deoarece admini- 
straţia ne cere să-i rezervăm o treime din numărul cadavrelor nedeschise, 
am lăsat cazul acesta 'pentru Clamari. In ziua următoare decesului, 
văduva mortului vine la mine şi mă roagă să face autopsia soţului care, . 
cu cinsprezece zile înainte de internare, fusese isbit de zidul curţii de 
o roâbă a patronului. Ea nu tăgăduia că bărbatul ei era de mult ţuber- 
culos, dar susținea că şocul fusese atât de violent, că putuse determina o 

hemoptysie abundentă și o sincopă. : 
„Anutopsia, a confirmat existenţa, în dreapta, a unui enorm hemo- 

thorax, cauzat prin fractura a trei coaste, Tuberculoza. pulmonară, cavi- 
tară în- stânga, nu jucase nici un rol. în această moarte...” 

2. Roussy şi Pierre Ameuille citează şi ei cazuri concludente. Ua 
iuberculos pulmonar socotit banai prezintă o tuberculoză ignorată a cap- 
sulelor suprarenale; un cancer al stomacului provoacă o metastasă neob- 

servată î în epifisa superioară a femurului. 

"3. Bagajul propriei mele experienţe e bogat: în dovezi de eroarea 
în interpretare la care poate da loc expertiza, mărginită la simplul exa- 
men extern. Voiu cita unul din cele mai recente: 

In Martie 1927, mi se aduce la Institutul Medico-Legal cadavrul 
unui om care, date fiind împrejurările în cari fusese descoperit și lezi- 
anile externe ce prezenta, părea, aproape până la evidenţă, a fi fost vie- 
tima unui atentat. Intrigat însă de natura și forma leziunilor, procedez 
la autopsie şi examenul “sângelui şi constat; că moartea era datorită unei 

- intoxicări cu oxid de carbon. Nenorocitul sucombase emanaţiunilor unui 
mangal. aprins; trezit din somn, încercase să se apropie de uşă! spre 'a 
o deschide, dar, șleit de puteri, s'a poticnit și, în cădere, s'a lovit de 
ușă, cauzându-şi rănile observate la ridicarea, cadavrului. 

"IL. E absolută nevoie de un examen metodic propriu fiecărui 
"organ şi cazului particular care formează obiectul expertizei. Altfel
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se cercetează inima, de exemplu, când e vorba de o symfiză cardi- 
acă şi altfel, când e vorba, de o endocardită vegetantă. Piece organ 
trebuie examinat din împătritul punct de vedere: anatomic, fizio- 

„logic, patologic şi medico-legal. 
Ca, regulă generală, recomand ca operatorul, secundat de aju- 

toarele sale, să se ţie tot timpul la dreapta cadavrului (afară de 
deschiderea capului şi a, coastelor, când trece la stânga), pentrucă în 
chipul acesta are certitudinea de a putea observa o eventuală omi- - 
siune. În măsura, în care înaintează în exploraţiunea sa, operatorul 
dictează unuia din ajutoarele sale tot ceeace este de notat pe 
foaia de autopsie. In. caz când nu are un secretar la îndemână 
— ceeace se poate întâmpla mai ales la o desgropare — expertul 
va apela la magistratul asistent să-i facă acest oficiu. 

Autopsia, terminată, recitește cu voce tare însemnările făcute, 
spre a controla dacă nu cumva sa făcut vre-0 OMisiune sau vre-o 

eroare în notaţiune, 

III. E indispensabil ca autopsia să fie complectă şi să nu îmbrace 

caracterul unei simple deschideri de cadavru, aşa cum se practică 
în spitale, unde e vorba numai de determinat natura afecțiunii 

pentru care fusese căutat bolnavul, — deci rostul necropsiei se re- 

duce la verificarea, diagnosticului. - 
Autopsia trebue practicată imediat după ce examenul extern 

a dovedit în mod neîndoios realitatea morţii, fără să se mai aștepte 

„scurgerea, intervalului reglementar fixat pentru înmormântări 

(art. 63 C. C.). Căci, precum observă şi Firket (în: „Du but et de 

Porganisation des services autopsie“) şi Martinotti (în: „L'Ana- 

tomia, patologica e le fonti della medicina“), executată după. pres- 

cripţiunile ştiinţei, o autopsie „pripită“ nu expune la pericolul da- 

torit unei îngropări „pripite“, şi încă nu s'a pomenit cazul ca, un 

medie legist cu experienţa autopsiei să fi înfipt scalpelul în trupul 
unui mort aparent. Mijloacele ştiinţifice de verificare a decesului 
sunt azi de aşa natură, că o eroare este exclusă. 

* 

x * 

Câmpul de investigaţiune al medicului expert nefiind limitat 

de indicaţiunile enunciative din ordonanța judiciară, în baza căreia 

a întreprins lucrarea, el are datoria ca, după sugestiva comparaţie 

a lui Zilgien, „să citească şi să descifreze cartea“ ce este un ca- 

gene u a. 

parte ori chiar cu totul primele ipoteze. 
Vom cita, câteva cazuri tipice de erorile de interpretare Ja cari 

pot da, naştere autopsiile necomplecte:



INTERPRETAREA AUTOPSIEI 385 

1. In 1893 sunt însărcinat cu o contra-expertiză într'un caz în care 
primul expert, atât din cauza, autopsiei incomplecte cât și din aceea a 
unei greşite interpretări a fenomenelor cadaverice, formulează concluziuni 
patent eronate, pe temeiul cărora un nevinovat era să înfunde cena: 

O servitoare murind subit, stăpânul ei e acuzat; de a o fi omorât 
în bătae. Medicul de plasă practică, autopsiă şi, constatând, pe părţile 
dorsale, prezenţa unor lividităţi cadaverice  (datorite putrefacției), le ia 
drept leziuni traumatice. In raportul său mai notează că „deschizând 
şi coloana, vertebrală, a constatat existenţa, unei hemoragii”. In realitate * 
el nu practicase decât o mică spărtură în dreptul unei părţi a unei ver- 
tebre dorsale, prin care văzuse congestia hipostatică a. măduvei şi luase 
şi acest fenomen cadaverie drept un efect al traumatismului. 

In raportul meu de contra-expertiză am relevat şi inezactitatea afir- 
maţiunii cu deschiderea coloanei vertebrale şi confuzia de neiertat pe care 
autorul primului raport o făcea între fenomenele datorite putrefacției şi 
îmaginarele leziuni de origine traumatică. Conchideam la inexistența, 
morţii violente. 

Consiliul Sanitar Superior, chemat să se pronunţe, confirmă rapor- 
tul primei expertize şi, implicit, infirmă, concluziunile raportului de 
contra-expertiză. Spre a evita o eroare judiciară — onoarea, şi libertatea, 
unui om erau în joc, — am tradus ambele rapoarte şi le-am trimis Ja, 
Paris lui Brouardel, care a. dat; următoarea, consultaţie medico-legală: 

„Subsemnatul Paul Brouardel, Decanul Facultăţii de Medicină din 
Paris, după ce am luat cunoștință de raportul Doctorului I., în afacerea 
Anica Ioan din 'Purda, și de contra-raportul Doctorului Minovici, declar 
că-mi însuşesc în întregime concluziunile Doctorului Minoriei. i 

„E neîndoios că un mare număr de alterațiuni atribuite de Dr. L. 
unor răniri și contuziuni Sunt exclusiv consecința putrefacție. 

„Nu e de admis ca examenul măduvei, făcut printro ferestruică 
practicată în coloana lombară, să poată îndreptăţi la, concluziuni în ce 
priveşte starea meningelor rachidiene și chiar a măduvei” (ss) P. Brouar- del (14 Martie 1893). 

2. Un om, victimă -a unui atentat, sucombă unei fracturi a bazei craniului. Bănueli temeinice cad asupra: unui vecin care, la instrucţie, încearcă .să creeze un alibi în favoarea sa: susține că, la ora la care crima a fost săvârșită, văzuse victima, ieşihd din privată, unde stătuse mai mult timp pentru satisfacerea necesităţilor. Detaliul acesta era, de cea mai mare însemnătate și trebuia verificat. Dar medicul, care făcuse expertiza, uitase să deschidă beşica şi rectul — şi astfel raportul său nu făcea nici o menţiune despre starea de pleniludine ori de vacuitata a acestor două organe. Dacă. rectul şi beşica, erau goale. afirmaţiunea, celui arestat — ucigașul de fapt — căpăta, o întărire indiscutabilă: victima ar fi fost cu adevărat în latrină, spre a se uşura în intervalul în care ancheta, stabilise că asasinatul fusese săvârşit. — Insăreinat cu contra expertiza, constat numaidecât omisiunea primului-expert şi. deschizând rectul și beșica, le găsesc pline. Am făcut astfel, pentru justiţie, dovada neîndoioasă că ucigașul minţise şi că deci imaginarul alibi cra inope- 
rant. (Dându-și astfel seama de inutilitatea de a stărui în sistemul său de apărare, asasinul a mărturisit crima). 

85008. — Dr. M. Afinocici. Tratat de Medicină Legală. 23
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3. O femee grasă, obesă, e găsită moartă. Decesul e verificat şi, con- 
chizându-se la, o sincopă cardiacă, se autoriză înmormântarea. Sesizat de 
un denunț, parchetul de Ilfov mă însărcinează cu autopsia. Și sim- 
plul examen extern îmi procură elementul de convingere că mă aflam 
în faţa unei morţi violente. Ridicând mamelele extrem. de hipertrofiate, 
constat, sub mamela stângă, o rană penetrantă făcută cu un cuţit. Pe: 
baza, acstei indicațiuni, judecătorul de instrucţie își începe investigaţi- 
unile și isbutește să aresteze pe ucigaș. 

4. O femeie e găsită moartă în camera ei și judecătorul de instrue- 
ţie, luând drept indiciu concludent prezenţa, pe masă, a câtorva, reci- 
piente şi sticle pline cu lichide felurite, cere prin ordonanța sa, exper- 
tului să examineze ipoteza unui avort provocat. Brouardel, în faţa magis- 
tratului, scoate uterusul și consiată că în el nu se găseşte nici o urmă 
de substanţă abortivă. Expertul reia investigaţiunile după chibzuinţa, sa, 
și, după ce spală faţa acoperită cu o spumă sanguinolentă, care între 
timp se usease, descoperă două orificii făcute de două gloanţe cari, la 
autopsie, au fost regăsite în. craniu. Ambele gloanţe fuseseră trase din 
imediata, apropiere de către amantul nenorocitei, care o împuşcase în 
cursul unei scene de gelozie. E 

"Dacă expertul Sar fi ținut în cadrul strict limitat. al recliiziţiunii 
judecătorului de instrucţie, w'ar fi trebuit să continue autopsia, ci să sc 
mulțumească a constata nelemeinicia ipotezei de avort provocat. ” 

5. O femnee își înșală soţul cu un prieten al casei. Prinzând de veste, 
bărbatul supraveghează perechea vinovată şi, la ieșirea lor dintr'un 
restaurant, ucide pe amant cu trei focuri de revolver trase la cap (moartea 
fusese fulgerătoare). Doctorul Soequet, însărcinat, cu expertiza, constată 

la autopsie, că nici unul din gloanţe nu pătrunsese în craniu, în schimb, 

descopere că amantul suferise de o insuficienţă aortică şi de insuficienţă 

mitrală şi conchide, că moartea se putea, să fi fost datorită emoţiei vio- 

lente de care fusese cuprinsă victima la vederea, braţului înarmat al soţu- 

lui înșela, ! " 

Tată atâtea cazuri de autopsii cari ilustrează pe deoparte pre- 

Sudiciul social cauzat de o autopsie incomplectă, iar pe de alta, 

puterea luminii pe care o proectează rezultatul unei necropsii com- 

plecte atât pentru interpretarea cazului medical cât și pentru 

orientarea instanţei represive. 

Dar chiar când autopsia e complectă, există rise de denaturare 

involuntară a rezultatului ei, atunci când expertul care o practică 

au se încunjură de toate garanţiile spre a evita de a “introduce în 

cadavru substanțe de natură a crea, prin inadvertența sa, noui ele- 
nente de apreciere. Aşa, Sau văzut cazuri cu medici cari, având 

de expertizat cadavre în.putrefacţie, le-au stropit cu un desinfec- 
tant, spre a suprima mirosul asfixiant al corpului. În urmă, fiind 
necesară şi o analiză chimică a măruntaelor, urmele substanţei 
desinfectante au dat naștere la erori, justificând ipoteza, unei 

otrăviri:
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Brouardel şi Ugier au fost însărcinaţi cu examinarea viscerelor unei 
persoane bănuite a fi sucombat vnei otrăviri. La analiză au constatat 

"prezenţa cărbunelui în natură, a sulfului şi u, altor substanțe tot atât de. 
neaşteptate. Cercetând, Brouardel şi colegul său au putut stabili că medi- 

“cul, care praoticase autopsia, sub pretezt de a desinfecta cadavrul, avusese 
ideia îngenioasă (1?) de a acoperi masa de disecţie cu un strat subțire de 
praf de puşcă, dându-i apoi foc. De aci prezenţa pomenitelor substanţe 
în măruntaele examinate. 

Expertul trebuie să supravegheze şi persoanele din jurul său 
ca nu cumva, în chip interesat ori nu, să complice ori să dena- 
tureze lucrarea medico-legală, prin introducerea unor substanţe 
toxice în cadavru ori în terenul din apropierea, locului de autopsie, 
îndeosebi în cazurile de desgropare. - 

Voiu cita, celebra afacere Dr. JI. din Ploeşti. 
In cursul autopsiei, unul din medicii oficiali, care asista la exhu- 

mare, s'a spălat pe mâni, în imediata apropiere de groapă, cu sublimat coro- 
siv. Observând faptul, i-am atras atenţia asupra, consecinţelor incaleula- 
bile pentru dovedirea, adevărului pe cari le-ar putea, avea această inad- 
vertenţă. Observaţia mea a fost auzită şi apărarea s'a, agăţat de ea, spre 
a trage concluziunea că substanţa, toxică a, fost ulterior introdusă prin 
'spălătura pe mâni a medicului în chestiune. Şi acuzatul, la juraţi, a bene- 
ficiat de dubiul strecurat în spiritul acestora, smulgând achitarea cu pari- 
tatea de voturi (6 contra 6). Şi aceasta, deşi raportul meu de contra 
expertiză administra dovada ştiinţifică a morţii violente a soţiei D-rului 
J.: analiza chimică a stabilit prezența sublimatului în organe; intoxi- 
caţia cu sublimat reieşea din simptomele cu cari murise femeea, din lezi- 
unile caracteristice găsite la autopsie şi din elementele coroborante ale 
anchetei, 

Exemplele de mai sus arată până la evidenţă de câte garanţii 
trebuie să se încunjure expertul, ca, lucrarea sa să nu dea loc la 
cea, mai mică discuţiune. Nu ajunge ca, prin concluziunile rapor- 
tului său, să ofere judecății o probabilitate; judecata îi cere o con- 
vingere absolută, o demonstraţie concludentă, fără posibilitate de 
îndoială. Jurisprudența, atât cea, românească, cât şi cea 'streină, 
ma, variat în această privință, proclamând principiul de drept că 
„0 probabilitate afirmată printr'un act medico-legal nu poate con- 
stitui pentru judecători un element de convingere“, 

1. TECHNICA AUTOPSIEI 

Am văzut că nu în toate cazurile de moarte, de cari e sesizat 
parchetul, autopsia e de regulă: uneori ajunge singura ridicare a 
-cadavrului, adică examenul extern, pentru ca expertul să se poată 
pronunţa, în deplină cunoştinţă de cauză şi astfel poliţia judiciară,
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pe baza acestui aviz, să dea autorizaţiunea de înhumare. Autopsia 
e însă indispensabilă, ori de câte ori există cea mai mică îndoială 
asupra, cauzelor şi împrejurărilor decesului, | 

Părerea unor înaintaşi în medicina legală, ca Fodârâ, deopildă, 
că autopsia, ar trebui înlăturată în caz de putrefacție înaintată a 
cadavrului, sa dovedit lipsită de temeiu. 

Atât consideraţiunea că examenul întreprins asupra unui ase- 
menea, cadavru n'ar mai putea, fi concludent, cât şi cealaltă consi- 
deraţiune că deschiderea şi explorarea lui ar putea primejdui să- 
nătatea şi chiar viaţa expertului şi auxiliarelor sale, sunt adevărate 
erezii ştiinţifice. Acum o sută de ani era privită ca un truism 
opiniunea că autopsia ar fi de prisos în cazul unei femei, la tre- 

  
  

            

  

Fig. 46. — Arsenalul instru- Fig. 47. — Arsenalul inatru-. 
mentar: Metrul panglică. mentar: Ruloul metrat. 

cere numai de zece zile dela facere sau avort, de oarece explora- 
țiunea, mar mai putea, dovedi nimic. Cel dintâiu Orfila, în 1840, 
Sa ridicat .cu hotărâre împotriva acestei alegaţiuni, invocând 
faptul de netăgăduit că prezenţa substanţelor otrăvitoare poate fi 
constatată chiar aunci când cadavrul e în ultima lui fază de 
descompunere. 

A. Precauţiunile de luat la facerea autopsiei 

Am văzut că, înainte de a proceda la, autopsie, medicul trebue 
să se încunjure de toate garanţiile, spre a evita o denaturare a con- 
cluziilor sale, prin vre-o omisiune neintenţionată ori prin intro- 
ducerea involuntară a unor elemente de apreciere streine cada- 
vrului, Dar nu numai la aceste măsuri de circumspeeţiune trebue să 
se mărginească vigilenţa expertului; acesta trebue să îa şi pre- 

cauţiuni de profilaxie higienică, individuale și colective. Căci 
fără a mai vorbi de primejdia „înţepăturii anatomice“, cadavrul 
poate deveni un focar de infecţiune cu o rază de acţiune care să 

treacă dincolo de limitele localului de autopsie. 
Operatorul, neluând: măsurile de prevedere de rigoare,'se 

expune la înfecţiuni a căror cale de transmisiune dela cadavru 
sunt deobiceiu simplele leziuni epidermice sau sgârieturi căpătate
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în cursul autopsiei, — infecţiuni cari, dacă nu au de urmare un 
sfârşit letal, provoacă adesea impotenţe funcţionale definitive. 
Îndeosebi legată de primejdie pentru operator e autopsia cada- 
vrelor de oameni morţi de cărbune. o “ i 

1. Ţinula autopsiei e de rigoare: un halat, încheiat până la | 
gât, cu mânerile lungi până la înclieietura pumnului şi cu gu- 
leul ridicat, astfel ca îmbrăcămintea să fie complect acoperită; un 
şorţ care cade până deasupra încălțămintei. 

2. După aceea, medicul procede la toaleta mânilor: după ce 
le spală cu apă şi săpun, le elăteşte cu puţin oţet care va produce 
usturime în locurile unde se 
atlă crăpături sau ulceraţii — 
şi atunci pune pe aceste locuri 
puţină tinctură de iod, colodiu. 
Ambele mâini se ung cu puţină 
vaselină. — Va vita cu tot di- 
nadinsul contactul cu formolul, 
sublimatul sau alte substanţe 
chimice, cari cauzează leziuni e- 
pidermice.. — Va, evita, pe cât 
posibil, întrebuințarea mănuși- 
lor de cauciuc, cari împiedică 
pipăirea, organelor, iar un ope- 
rator neexperimentat riscă în- 
totdeauna să fie înţepat şi in- 
fectat, fără să simtă. — Va a- 
vea grija ca unghiile dela toate 
degetele, afară de police — un-. 

"Shia acestuia, servind la decor- 
ticarea unor anumite suprafe- 

" ţe — să fie tăiate, spre a pre- 
veni de a se sgâria din inaten- 
țiune, în cursui operaţiei. 

3. Dacă totuşi sar întâmpla 
ca, în cursul autopsiei, să se în- i Sa 
jope Sau să se taie, medicul va ie 4; drtnalu igrunetari Con întrerupe operaţia, spre a-şi grosimilor. 
desinfecta, rana: o va stoaree O . 
cu toată puterea, ca să se scurgă cât mai, mult sânge, o -va 
spăla cu apă, sterilizată adiţionată 'cu carbonat de sodă; apoi 
o va spăla cu săpun, alcool şi eter. şi în cele din urmă 
cu tinctură de iod. Eventual, pentru prevenirea unei în- 
fecţiuni periculoase, va cauteriza adâne rana cu thermocauterul şi 
după aceea o va lega cu un pansament muiat într'o soluțiune de 
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sublimat de 1 la 1000. Medicul nu va relua autopsia — dacă o 
întrerupere nu este posibilă ori el nu poate fi înlocuit — până nu-şi 
va pune mănuși. 

4. Odată necropsia terminată, operatorul leapădă, chiar în: 
sala, de autopsie, halatul şi șorţul şi procede la o nouă toaletă se- 

rioasă a mânilor, a- 
vând grija de a-și cu-- 
răţa unghiile. După ee 
Sa spălat bine cu apă. 
şi săpun, își clăteşte 
mânile în apă sterili-- 
zată. Insfârşit, se spa-- 
lă pe faţă cu apă, spre 
a înlătura orice impu-- 
ritate cagaverică. 

5. Ieşind din sala de- 
autopsie, medicul se 
va feri cu totdinadin- 
sul de a veni în con-- 
tact cu vre-un bolnav. 

+ 

+ * 

  

Fig. 49. — Arsenalul instrumentar: lungimi însem- „o ! 
nate pe mână şi pe degete: (în stânga) distanţele In Institutul de Me- 

nt arielați, pe police gi pearititori (n ârcapl) dicinii “Legală, “creat, 
organizat şi condus de 

mine, m'am preocupat de această chestiune a. profilaxiei indi- 
viduale și colective, pe care am rezolvat-o cu observarea acestui 
principiu higienie: belșugul de aer, lumina şi apa, o bună ven- 
tilaţie și săpunul sunt cele mai bune antiseptice. Și, vreme de atâtea: 
decenii, n'am avut de înregistrat un. singur caz de infecţiune. ' 

B. Arsenalul instrumentar. 

La art. 10 al Instrucţiunilor Direcţiunii Generale a Servi- 
ciului Sanitar 'se dau indicaţiuni necomplecte asupra compunerii 
arsenalului instrumentar cu care trebue să fie înarmat medicul 
expert în vederea 'autopsiei judiciare. In cele ce urmează enumăr- 
toate instrumentele şi aparatele necesare: | 

I. Instrumentele de măsurătoare. — 1) un metru panglică 
(fig. 46); 2) un rulou metrat (1—2 metri) (fig. 47); 3) un dublu- 
decimetru de metal; 4) un podometru; 5) două compasuri 'spe-- 
ciale (fig. 48). In lipsă de instrument de măsurătoare, ne putem 
servi de lungimi în prealabil însemnate pe mână şi degete (fi- 
gurile 49 şi 50).
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„__ TL.. Prusa de autopsie. — 1) un număr suficient de cuțite (cu 
lama curbă a lui Wirchov şi cu lama lungă şi dreaptă) (fig. 51); 
2). două, ferestraie cu mâner (unul mai mie — fig. 52 pentru sec- 
ționarea numai a calotei; altul mai mare — fig. 53, pentru secţio- 
narea, craniului odată cu ereerul); 3) patru perechi de foarfeci 
— fig. 53) una mai mare, boantă, pentru deschiderea stomacului 
Şi, a intestinelor; una mai mică, deasemenea boantă, pentru deschi- 
derea inimii a bronchiilor, ete.; una, lungă de 11 em., pentru deschi- 
derea organelor de calibru mic: vasele sanguine, bronchiile mici; 
o pereche de foarfeci curbe pentru tăiarea, părului de pe cap, ete.); 
4) două costotoame — fig 51 (unul mai mare pentru secţionarea 
coastelor la, ridicarea, plastronului toraco-abdominal printr'o înci- 
ziune eliptică; unul mai mic, de întrebuințat la copii şi la ridi- 
carea plastronului 'costo-sternal Gin dreptul articulaţiilor chondro- 
sternale); 5) un - | 
ciocan cu câr- 

lie (fig. 55); 
6) o .răzuşă -(fi- 
gura 55) pen- 
tru luarea, peri- 
ostului  depe 
calotă; 7) două 
dălți (fig. 55), 
3) o cheie spe- 
cială (fig. 54) 
pentru desface- - 
rea calotei cra- Fig. 50. — Arsenalul instrumentar: (în stânga) depărtarea 

: -9 „dintre police şi arătător; (in dreapta) depărtarea dintre niene; 9) un sti- police şi degetul cel mie. 
let; 10) o sondă | 
canelată; 11) două sonde uretrale; 12) două depărtătoare; 
13) două pense cu dinţi (figura 55); 14) patru pense hemosta- 
tice; 15) patru pense Pâan (fig. 54); 16) o pensă cu dinţi pentru 
deslipirea durei-mater; 17) eleştele lui Farabocuf (fig. 56); 18) o 
lingură cu coadă (pentru scoaterea, lichidelor din diversele ca- 
vităţi); 19) un histerometru; 20) un briciu; 21) un sfredel pentru 

_&ăurirea şi fixarea calotei (fig. 57). Mu 
„III. Diverse. — 1) Un aparat fotografie şi câteva clișee; 2) un 

cornet şi o oglindă (pentru examenul conductului auditiv extern 
„si al timpanului la asfixiaţi, etc.); 3) o lupă; 4) un cântar (pentru | 
cântărirea diverselor organe) (fig. 56); 5) o tavă de fier smălțuită 
(fig. 57) (pentru depunerea organelor extrase); 6) un tire-bouchon; 
7) o mensură de capacitate (pentru măsurarea lichidelor): S) o 
capsulă de porțelan (pentru stingerea ipsosului); 9) o pompă -de 
injecție (fig. 56); 10 un billot (pernă de cap de'lemn sau de-metal); 
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scobită la mijloc); 11) cuțitul lui Valentin (pentru efectuarea pe 
loc a 'seeţiunilor din organele abea extrase, în vederea examenului 
-mieroseopie) (fig. 58); 12) lame şi lamele (pentru examenul mic- 
roseopie); 13) un microscop; 14) o compresă (pentru înfășurarea 
mâinii la secţionarea craniului cu ferăstrăul) şi mai multe cârpe; 
15) un dinamometru pentru măsurarea forţei unui criminal; 16) o 
lampă cu spirt (fig. 58); 17) două sau trei fire de platină (pentru 
  
  

  

  

  
  

  

        

  

      
Fig. 51. — Arsenalul snstrumentar: cuţitele. 

examenul bacteriologic); 18) o cutie cu mai multe eprubete şi un 
vas de zinc (fig. 58); 19) un termometru maximal; 20) două linguri 
(de seos mulajul dinţilor); 21) mai multe boreane (pentru păstra- 
rea organelor şi colectarea, lichidelor) (fig. 58); 22) un kilogram 
de formalină; 23) cuie şi ciocan (pentru reînchiderea cosciugului, 
după desgropare); 24) degete de cauciuc; 25) mănuşi de cauciuc; 

  

  

  

Fig. 52. — Arsenalul instrumentar: Ferestrăul mic. 

26) un registru (pentru redactarea, foaiei de autopsie) 27) un 
creion dermografie şi unul de scris pe sticlă; 28) o pipetă, (pentru 
colectarea lichidelor); 29) etichete (pentru borcane); 30) hârtie 
reactiv . (turnesol). roşie şi albastră; 31) o bucată de sârmă (de 
prins calota); 32) o bucată de şiret alb (pentru legar.. tracheei, eso-
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fagului și reetului); 33) parafină (pentru luarea mulajului împre- siunilor depe pământ); 34) ace (pentru coaserea cadavrului) '(fi- gura 59); 35) o lumânare, ceară roşie şi o pecete; 36) hârtie per- gament; 37) dopuri de. plută; 38) un. ghem de sfoară; 39) vase- lină boricată; 40) colodiu (pentru acoperirea rănilor depe mânile „Operatorului); 41) o bucată de piele de căprioară (pentru ştergerea, instrumentelor) ; 42) un pachet; da vată și unul de iută; 43) săpun, perii de unghii, prosop; 44) perie de haine, perie de cap, pieptene, pudră, carmin (pentru toaleta mortului); 45) două halate de dril, 

Î | 

Fig. 53. — Arsenalul instrumentar: ferestrăul cel mure și foarfecii. 

    
  

    

două şorţuri albe, două perechi de manşete. de pânză galbenă 
Billroth (pentru operator şi ajutorul său); 46) două'coşuri împle- 
tite (pentru transportarea, întregului arsenal instrumentar). 

Deasemenea va avea, cu el prafuri Doweri şi o sticlă eu lapte 
fiert (ca, în caz de deplasare, să nu mănânce în cârciumă lucruri 
cari îi pot provoca o deranjare de stomac). 

0. Instrucţiunile oficiale pentru practicarea autopsiei 
medico-legale 

Autopsia fiind hotărâtă, medicul însărcinat cu săvârşirea, lu- 
<rării procede conform instrucţiunilor de mai jos ale Direcţiunii 
Generale a Serviciului Sanitar.—Le reproducem întocmai numai din 
considerațiunea că sunt oficiale şi conțin minimul necesar de în- 
drumări. Instrucţiunile acestea au nevoie de profunde modi- 
ficări, cari însă nu se pot întroduce decât cu încuviințarea formală 
a autorităţii sanitare superioare. Lacunele constatate sunt umplute
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în „Autopsia descriptivă“ care complectează „Instrucţiunile Ofi- 
ciale“, 

L Dispoziţiuni generale. 

Art. 1, — Cercetarea medico-legală s unui cadavru wnan (autopsia) 
trebue să fie făcută de doi medici, dintre care unul are să fie medicul 
legist al parchetului judeţului, iar celalt va fi ales de procuror dintre 
medicii urbei cu aptitudini speciale pentru “aceste lucrări 
(vezi art. 42 şi 43 din codul de procedură criminală). 
Aceşti medici sunt numiţi medici-experţi. 

Art, 2. —.I]n caz de împiedecare legală, medicii 
experţi pot fi înlocuiţi cu alţii (cari asemenea, trebue să 
prezinte cunoștințe de medicină legală), și din cari cel 
puţin unul să fie în funcţiune publică. Numai în cazuri - 
excepţionale şi numai în comunele rurale autopsia se va 
putea face de către un singur medic în funcţiune 
publică. ia 

Art. 3. — Cercetarea 
medico-legală a unui 
cadavru constă din ur- 
mătoarele operaţiuni: 

1. Ridicarea cada- 
vrului; 

2. Examenul exte- 
rior şi anume: 

a) Al semnelor con- 
statând identitatea; 

b) Al semnelor 
morţii; 

c) Al orificiilor na- 
turale. 

3. Descrierea di- 
feritelor regiuni cu 
privire la leziuni din 
violență sau alte stări 
patologice, 

4. Examenul interi- 
or în ordinea urmă- 
toare: 

a) Capul; 
b) Faţa; 
c) Gâtul; 
d) 'Toracele; 

e)” Cavitatea  abdo-= 
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minală; Fig. 54. —" Arsenalul instrumentar: Costotoamele; 

f ) Canalul verte. - cheea specială; pensa Pan. 

bral. - - 
Art, 4, — Ridicarea cadavrului. de pe locul unde s'a găsit şi ins- 

pecțiunea exterioară se poate face imediat de către un singur expert; 
autopsia însă, propriu zisă, nu se poate face înaintei de 24 ore după 
moarte.
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Art. 5. — Medicul, care însoţeşte pe magistrat la. locul unde inăivi- 
dul a murit, este dator să declare: dacă moartea, este reală, de când 
datează, şi dacă sunt semne de moarte violentă. El notează locul unde 
s'a aflat cadavrul, poziţiunea lui, starea, obiectelor dimprejur şi starea 
vestmintelor cu care este îmbrăcat.. 

Art. 6. — Dacă cadavrul este putrefiat, aceasta, nu împiedecă cerce-: 
tarea, medico-legală. Ori care ar fi gradul putrefacţiunei, se poate des- 

"coperi data morţii 
individului, diferite 
leziuni, contuziuni, 
fracturi, corpi stre- 
ini, otrăvuri în or- 

_gane, precum se 
poate determina i- 
dentitatea cadavru- 
lui prin măsurarea 
oaselor, aprecierea 
suturelor craniene, 
formei basinului, 
coloarea părului, 
lipsei de veri un 
membru, gravidită- 
ţii, ete. 

- Când este vorba 
“de o exhaumaţiune, 
pentru descoperirea 
veri unei crime, me- 
dicul expert se va 
pronunța, în favoa- 
rea ei, ori cât de 
veche ar fi data 
morții. 
In caz de exhuma- 

țiune se va lua şi o 
cantitate de pâmânt 
dimprejurul  cada- 

- vrului pentru exa- : 
minarea chimică, 

Art. 7. — Dacă 
medicul  bănuește 
moarte violentă, o 
declară  procuroru- 
lui, care va ordona Fig, 55. — Arsenalul instrumentar: ciocanul cu cârlig ș transportarea  iîme.  dălţile; sondele canelate; pensa cu dinţi; depărtătoarele. 

"diată 'a cadavrului | E 
în locul apropiat pentru autopsie. (Cadavrul se va transporta, cu precauţiune 
spre a nu fi sguduit, putându-se aşeza pe targă sau pe căruţă cu arcuri). 

„Art. 8. — Pentru facerea, autopsiei se va, alege un loc spaţios şi 
bine luminat. Lumina, zilei este preferabilă luminei artificiale, afară de: 
cazuri urgente, cari nu permit amânarea, ceea ce se va menţiona în rapor- 
tul medico-legal. | - - 

Art. 9. — In caz când cadavrul este îngheţat, se va pune într'un 
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loc încălzit până la desgheţarea lui suficientă, fără a se întrebuința 
apă caldă pentru acest scop. | , 

Art. 10. — Medicii experţi chemaţi a face autopsia, medico-legală 
vor avea o cutie cu instrumente în bună stare, şi anume: 4—6 scalpele, 
dintre cari jumătate în formă dreaptă şi jumătate în formă curbă, 1 

cuţit solid. pentru 
cartilage, 1  costo- 

i tom, 2 pinsete, 2: 
cârlige duble, 2 pe- 
rochi foarfeci, una 
mai solidă cu ra- 
mură, boantă şi alta 
ascuțită, o sondă 
pentru scoaterea u- 
rinci, un termome- 
țru medical, o pere- 
che foarfeci pentru 
intestine, 3 sonde: 
una mai mare. și 

- două mai mici,-] 
ferestrău, 1: ciocan; 

"o  foarfecă pentru 
oaze, 6 ace .curbe 
de diferite mărimi, 
l cranometru, 

o panglică metrică 
cu diviziuni în cen- 
timetri și milimetri, 
o lupă, hârtie reac- 
tiv roşie şi vânătă, 
2 borcane. cu. gât 
larg de câte 1-2 li- 

tri, bine “astupate 
pentru păstrarea or- 
ganelor şi lichide- 
lor ce vor servi la, 
examenul  cliimico- 
legal,: alte borcane 
bine curăţite și bi- 
ne astupate de câte 
50-200 . grame, cu 
gât larg, goale sau 
pline cu alcool pen- 

| „. : tru : păstrarea de 
Fig. 56.— Arsenalul instrumentar: cleştele lui Farabosuf; produse patologice: 
pensa pentru deslipirea durei-mater ; cornetul; lupa; men- Pe lângă dceasta; 

sura; pompele şi cântarul. ! i 5 .î. 
| : N "este util ca medicii 

experți să dispună de un microscop cu 2 obiective; mărind cel puţin de 
500 ori, cu reactivele şi uneltele necesâre la preparaţiunea, pieselor. 

Laboratoriile existente de microscopie şi bacteriologie, instalate la 
spitale sau la reședințele de judeţe, vor putea, fi întrebuințate şi pentru 
examenele medico-legale. a aa 
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dri. 11. — Medicii experţi luând cunoștință prin adresa, magis- 
tratului de scopul misiunii lor, se prezintă la ora, şi locul indicat pentru 
autopsie, unde depun, în faţa magistratului, jurământul proscris de lege, 
Şi cer oarecari lămuriri prealabile: despre antecedente, istoria boalei şi 
împrejurările morţii, sau culeg aceste informaţiuni după terminarea 
autopsiei. Medicul va mai putea, cere ca judecătorul de instrucţie să dea 
un rezumat din actele judiciare, stabilind pe cât se poate anamneza, sau 

"rezultatul instrucţiunii cazului; aceste informaţiuni “vor fi trecute în 
raportul medico-legal, sau anexate pe lângă acel raport. Aceste formali- 
tăţi îndeplinite, se procede la autopsie. 

II. Cercetarea exterioară sau inspecţiunea cadavrului 

Art, 12. — Această cercetare priveşte aspectul exterior al cadavrului, 
mai întâiu în întregul său şi apoi în diferitele lui regiuni în parte, anume: 
capul, gâtul, toracele, 
abdomenul, părţile ge- , 

„nitale externe, spatele, [i 
extremitățile. i 

Ea stabileşte: 
1. Identitatea indi- 

viduală (cu deosebire 
“în cazuri când cadav 
rul este al unei per 
soane necunoscute). 

2. Semnele morţii; 
3. Semnele de vio- 

lenţă, şi 
4, Semnele unor le- 

„ziuni patologice. 
Art. 13. — Spre a 

se stabili identitatea 
se va nota: etatea, se- 
“xul, lungimea corpu+ 
lui, coloarea părului 
la cap și barbă, starea * 
dinţilor, coloarea: ochi- 
lor, constituţiunea și 
nutrițiunea, generală a 
corpului, semnele pe | 
mâini și pe picioare, a- 
rătând starea socială și 
profesiunea individului 
(semnele profesionale), 
abnormităţile - congeni- 
tale sau dobândite ale Fig, 57. —Arsenalul instrumentar: sfredelul; lingura ; 
membrelor, semnele histerometrul și tava. 
congenitale _(naevi- , | E 
materni) tatuajul, circumcisia, urmele veri unei boale vechi, negi, ulcere, . 
cicatrice, semnul de ventuze, lipitori, vizicători, ete., coloraţiunea tegu- 
mentelor, starea organelor genitale bărbăteşti sau femeeşti, semnele unci 
sarcine anterioare, 
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Art. 14. — Moartea reală se constată prin cianosă, paloarea figurei 
şi a tegumentului exterior, ternperatura rectală scăzută, petele cadaverice, 
înţinderea, lor, locul ce ocupă, intensitatea coloarei lor, făcându-se tot 

- odată incisiuni spre a, nu fi confundate cu alte leziuni traumatice, scurge- 
rea de sânge de pe gură și „nas, rigiditatea cadaverică şi gradul şi regi- 

unea ce ocupă; sem: 
nele de putrefacțiune, 
precum: reţea de co- 
Joare roşie! murdară, 
corespunzând venelor 
superficiale,  coloraţi- 

une verde a abdome- 
nului, ete. 

At. 15. — Pentru 
a se stabili semnele de 
boală sau de violenţă, 
trebue cercetate * toate 
„regiunile succesiv: ca- 
pul, cianoza şi tume- 
facțiunea figurei, echi- 
moze pe conjunctive şi 
pe piele, "făcându-se 

încisiuni în tegu- 
| menite; gâtul, apoi to- 
racele, spatele, abdo- 
menul, părţile genitale 
externe şi membrele. | 

Tot cu deamănuntul 
trebue cercetate cavi- 
tățile şi orificiile na- 
turale: fosele nasale, 
cavitatea bucală, ana- 
Iă, vulvară, spre a des- 
coperi dacă există 
corpi streini şi spre a 
se observa starea din- 
ilor, situațiunea lim- 

bei, eroziuni, plăgi sau - 
alte alteraţiuni pe mu- 
coasa acestor cavităţi. 

Art. 16. — Contu- 
ziunile, echimozele, e- 

Fig. 58.— Arsenalul instrumentar: vasul de zina pentru roziunile, plăgil e 
spălarea organelor; lampa de spirt; cuțitul lui Va- pierderile de substanţă 

lentin; dinamometrul; cutia cu eprubete; model și fracturile cată să 

de borean. fie descrise cu cea mai 
mare atienţiune, 

întrebuinţând metrul sau compasul, deseriindu-se aspectul, direcţiunea, 
forma marginilor, poziţiunea exactă în raporturile lor cu părţile vecine 
şi sănătoase. Se vor face incisiuni asupra presupuselor echimoze şi se va 
«descrie dacă se află acolo sânge coagulat, infiltrat în ţesături şi care nu 
se poate înlătura prin spălare cu apă; apoi, dacă aceste semne sunt 
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dimitate, coloarea, şi consistenţa, lor, raportul lor cu vasele, ete. Se va evita cu cea mai mare scrupulozitate a se confunda leziunile produse după moarte, precum escoriaţiuni, eroziuni, extravazate cauzate prin fre- carea unor părţi ale cadavrului, prin. căderea, lui, prin mușcături făcute 
de animale după moarte, prin loviri de corpuri tari, etc. 

II. Autopsia propriu-zisă 
Art. 17. — Ca regulă generală se va observa la facerea, autopsiei, . 

ca organele să fie cât de puţin mutilate și leziunile examinate, fără ca, 
aprecierea lor ulterioară să devină imposibilă, In fiecare caz de autop- 
sie medico-legală trebue descrise toate organele în parte, i 

Art. 18. — Dacă există pe cadavru leziuni traumatice, precum 
plăgi sau pierderi de 
substanță, aulopsia, se 
va începe la. această 
regiune. Plăgile nu vor 
fi, însă, sondate! în: 
cursul acestor cercetări 
de cât în cazuri excep- 
jionale; pot fi incisate 
şi lărgite chiar, spre 
& constata întinderea. 
şi profunzimea, lor, în- 
să atunci aceasta tre- 
bue notat în raportul 
medico-legal. Se va 
cerceta direcţiunea ră- 
nilor, organele și stra- 
tele cari au fost pă- 
trunse, adâncimea 'plă- 
gilor, cantitatea exu- 
datului sanguin îm- 

". prejurul leziunilor şi 
în interiorul lor, în- 
trebuinţându-se pentru 
aceasta, scalpelul, pen- 
sa, sonda şi compasul. 
Aceste cercetări făcute, 
se așează teoumentele 

  

      

  

- cercetate la locul lor y ȘI se începe autopsia _ propriu-zisă. Fig. 59. — Arsenalul instrumentar: Borcănaş pentru con- "Art. 19 Auţop. SerYarea pieselor rezervate examenului mieroscopio; pi- ee m AUWD- petă; otichetă; hârtia reactiv; ace. sia va începe cu des- 
„chiderea, celor 3 mari cavităţi; cefalică, toracică şi abdominală. Când după sediul exterior al rănilor se bănueşte că cauza, morţei rezidă întruna «din aceste trei cavităţi, autopsia poate începe dela deschiderea, acestei „cavități. | ! 

Art. 20. — Se va avea în vedere, la deschiderea acestor cavităţi, starea pereţilor lor, poziţiunea, respectivă a organelor conţinute în ele, oloarea lor, suprafața lor, natura, conținutului 'acelor cavităţi: corpi
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streini, gaze, lichide, chiaguri sanguine, produse patologice, cantitatea 
lor, având la îndemână, pentru măsurarea lor, vase apropriate. 

A. Craniul 

Art. 21. — Cercetarea acestei părţi implică ridicarea tegumentelor 
capului, ferestruirea craniului și inspectarea encefalului. 

Art. 22. — Ridicarea tegumentelor se face prin o  inciziune ce 
pleacă dela o apotiză mastoidă, spre cealaltă, trecând prin mijlocul părţii 
superioare convexe a capului și prin deslipirea lor înainte şi înapoi. 
Dacă există veri o plapă sau tumoare pe această linie, se vor ocoli. 
Deslipirea părţilor moi permite a se observa cchimozele sau exudatele, cari 
pot exista în aceste tegumente sau pe craniu, pe sub periost, precum și 
fracturile oaselor. Descrierea, stării în care se găsesc tegumentele craniu- 
lui este obligatorie, ori care ar fi cazul examinat. 

Îi. 23. — Ridicarea calotei craniene se face prin ferestruire, nici 
odată cu ciocanul, căci atunci fracturile produse de ciocan sar putea 
confunda cu altele făcute în timpul vieţii. Pentru acest scop se inci- 

" sează mușchii iemporali, se rade osul cu dosul scaipelului sau cu un 
răzător special, spre a face loc pentru aplicațiunca ferestrăului. Acesta 
se aplică paralel unei linii care trece deasupra pavilionului urechilor și 
în mod egal pe toată circumferința craniului, linie care se însemnează 
prealabil pe periost cu cuțitul. Bolta depărtându-se, se examinează din 
nou suprafața, externă în toate amănuntele ei, fie prin transparenţă, fie 
-prin sunetul ce dă craniul, fie aplicându-se o materie colorantă, mij- 
loace cari permit descoperirea fisurilor de natură traumatică. Când se 
bănueşte o noarte prin emoragie cerebrală, ferestruirea craniului se 
poate, continua, şi pe encefal, ridicându-se cu bolta craniului şi partea, 

"convexă a cerebrului, căci pe asemenea suprafaţă de secţiune se poate con- 
stata, prezenta de extravazate intra şi peri-cerebrale, precum şi întin- 
derea lor. Membranele cergbrului şi diferitele lor leziuni se pot, însă, mai 
bine studia prin primul din aceste două procedee. 

Art. 24. — Inspecţiunea encefalului se face prin spintecarea sinu- 
lui vânos longitudinal, apoi incisându-se dura-mater circular, paralel şi 
la nivelul osului ferestruit al craniului. După tăierea procesului falci- 
form, se va ridica dura-maler şi se va examina și partea, ei internă, 
punându-se prin aceasta în evidenţă și encefalul. După aceasta se va 
observa, pe din afară şi se va nota conexiunile lui cu glandele lui Pachioni 
şi diferitele alteraţiuni, tumori şi deviaţiuni de formă pe suprafaţa sa. 
Se va scoate apoi organul din craniu, introducându-se întâiu două degete 
între osul frontal şi lobul frontal, apăsându-l în jos, închizând nervii 
şi vasele lângă orificiile osoase de ieșire, apoi cortul cerebelului dină- 
untru spre peretele osos; în fine, bulbul la unirea sa cu măduva spi- 
nării, înfigând cuțitul cât se poate mai profund în canalul vertebral. 

" "Pinuţ astfel cu ambele mâini, se pune pe masa de autopsie, se con- 
tinuă examinarea, bazei craniului, întâiu în privinţa, lichidului conținut, 
apoi a vaselor, a sinurilor vânoase, cel longitudinal și cei transversali, a 
arterelor şi oaselor. a 

Se rade cu dosul cuţitului și apoi se ridică dura-mater, caze este 
totdeauna foarte aderentă de oasele bazei, spre-a se descoperi dacă există 
veri o fisură a bazei craniului. Cercbrul se observă pe toată suprafaţa
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lui. convexă, laterală și bazală, examinându-se, înainte de toate, starea arterelor și în deosebi aceea; a, silvienei şi a basilarei, notând prezenţa; tubereulilor, emboliilor, trombozelor, ateromeloie, anevrismelor, ete, . „n Art, 25. — Arachnoidea şi pia-mater 'vor fi observate în privinţa structurei, grosimii, luciului,. transparenţei lichidului, conţinut între lamele lor, a exudatelor “inflamatoare, notând anume locul: unde: se găseşte exudatul, natura, sa, (emoragică, purulentă, etc.), cantitatea, şi coloarea, sa,. starea în care se găsesc vasele meningelor, a aderenţei lor cu substanța cerebrală și a leziunilor traumatice în caz de fractură a craniului. o ae a i o “Se deslipeşte cu pensa şi cu degetul aceste membrane, 'pe cât este posibil, şi apoi se'cercetează, creerul. Se „Art. 26. — Cercetarea, creerului în diferitele sale substanţe şi regiuni se face prin incisiuni regulate şi: după unele, din procedeurile obișnuite la autopsia creerului, după ce s'a notat regiunile prinse de ramoliţiune, de exudate sanguine sau purulente, de cicatrice sau de chiste ori tumori, şi după ce s'au constatat diferitele anomalii ale cireumvoluţiunilos: şi sulcurilor cerebrali. a a | A „ In tot cazul trebue executate o serie de secţiuni sistematice -orizon- tale,: perpendiculare, oblice sau radiate, permițând examenul emisferelor depe regiuni, a ganglionilor mari (stratul optic: și corpul striat), a] tuberculilor quadrigemini, al protuberanţei, al cerebelului, al bulbului, al ventriculelor şi al: pânzei coroidiene, Se.va; stabili, apoi, cu indicațiunea exactă a localizărilor, coloarea substanţei cenușii și -albe, ruperea vaselor, consistenţa şi structura; părţilor lezate, conţinutul ventriculelor şi starea, pereţilor, * . ? Rae 
In cazuri de alienaţie mintală, “se va cântări creerul şi diferitele sale părți. - a i . După 'autopsia crecrului, se va, deschide, în cazuri speciale, şi por- nind dela baza craniului, bolta, cavităţii orbitare şi meatul auditiv intern. 

B. Gâtul, toracele, abdomenul 

regiunile. Această încisiune începe dela, bărbie; descinde „la partea, supe- rioară a sternului, apoi la. epigastru, trece la stânga ombilicului: şi aţinge pubisul. Se mai. face o a doua, incisiune transversală, care uneşte mar- Binea superioară, şi anterioară a ambelor oase iliace. Tegumentele astfel secționate, în formă de ermce, sunt desfăcute pe păiţile subjacente pe partea, laterală -dreaptă şi stângă a, toracelui.. Se Tecomandă..a, se. începe deschiderea. cavităţilor cu cea: abdominală în modul următor: Spre a, des- „hide cavitatea abdominală se face un orificiu la partea. superioară şi medie a abdomenului până în cavitatea peritoneală, se observă; dacă, iese gaze sau lichide. Se introduce în: deschizătura, făcută mai întâiu unul, 

Art. 27. — O singură incizie -pe linia mediană, atinge câte trele 

"apoi două degete dela mâna stângă şi cu cuțitul, ţinut cu mâna dreaptă, introdus între cele două degete, se prelungește incizia până, la pubis, paralel cu incisiunea, tegumentului exterior. 
* La această deschidere a peritoneului trebue multă atenţiune, pentru a nu se;răni organsle intârne sau modifică, poziţiuneă, lor respectivă: Şi a se constată dacă iese gaze, sânge. sau lichid, - -: ee i "După aceasta urmează deslipirea. tegunientelor. toracice: Apucând cu 
55008. — Dr. A. Ainocici. Tratat de Medicină Legală. >
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mâna stângă lamboul abdominal superior drept şi strângând în sus, facem 
o secțiune lungă la partea peritoneală a acestui lambou dealungul mar- 
ginei inferioare a coastelor, începând dela apendicele xifoid şi de aci des- 
dipim tegumentele de coaste până în regiunea axilară. In acelaş mod 
deslipim tegumentele dela partea stângă. Această deslipire a tegumen- 
telor, dusă până în regiunea axilară, pune în evidenţă coastele, cartilagele 
şi sternul, 

So cercetează acum, dacă există între mușchi echimoze sau extrava- 
zate şi dacă nu există coaste fracturate. Se determină întinderea, echi- 
mozelor, numărul și locul coastelor fracturate; Apoi se disecă pielea, 
gâtului, împreună cu părţile moi, până la cartilagele laringelui și corpul 
tiroid, mergând de la linia mediană în afară şi descoperind în urmă şi 
vâna jugulară externă, tăindu-se mușchii la inserţiunea lor pe claviculă 
și stern. In cazurile de moarte prin strangulaţie sau spânzurare, se 
mai face o secţiune semi-cireulară în piele dealungul marginii inferioare 
a maxilei inferioare, precum și dela fosa jugulară dealungul clavicu- 
lelor şi se disecă părțile moi ale gâtului sub formă de lambouri mari. 
mergând dela linia mediană în dreapta şi în stânga. 

Art. 28. — Spre a se ridica peretele anterior al toracelui, se tae de 
sus în Jos cartilagele, aproape de sinfisa lor cu coastele, cu un cuţit solid, 
sau când cartilagele sunt osificate, chiar coastele în terţul lor anterior 
cu costotomul, începând în acest din urmă caz de jos şi mergând până la 
artioulaţiunea sterno-clawiculară. Se apucă, apoi, cu mâna stângă sternul 
la apendicele xifoid şi, introducând cuțitul între coaste şi diafragmă, se 
taie toate inserţiile cu diafragmul şi mediastinul, 

Ajungând la prima coastă, se taie și cartilagiul acesteia, în afară de 
linia în care s'au tăiat celelalte coaste și apoi se înfipe cuțitul în articu- 
laţia sterno-elaviculară, tăind această articulaţie prin o secțiune din afară 
spre linia mediană. Apoi prin o mișcare de basculă tot; peretele anterior 
al toracelui se depărtează. După aceasta, procedăim la, examenul preli- 
minar al organelor descoperite. . 

a. Gâtul 

„Art. 29. — Cercetarea regiunii gâtului se face, în caz de asfixie 
prin violenţă, cu cea mai mare atenţiune. După ce s'a constatat din nou 
starea pielii și a țesutului subcutanat, starea vaselor mari şi a, nervilor 
importanţi cari parcurg această regiune, precum şi a, diferiților muşchi 
cervicali anteriori, şi mai înainte: de a se scoate laringele și plămânii, 
'se notează echimoza între muşchi și diversele extravazate, starea caroti- 
delor, dacă sunt rupte sau nu, și printr'o secţiune longitudinală, dacă sunt 
rupturi în tunica internă. Laringele și trachea, se deschide printr'o incisie 
longitudinală; se examinează conţinutul, starea mucoasei și pereţii lui. 
Se comprimă, în cursul acestei cercetări, puţin plămânii, spre a vedea, 
dacă se ridică în laringe veri un lichid, spumă, sânge sau puroiu. 

b. 'Toracele 

Art. 30. — Cavitatea toracică fiind desvelită, se examinează media- 
stinul, se notează dacă cavitățile pleurale conţin lichid, de ce natură este 
şi care e cantitatea, sa, care e poziţiunea: respectivă a, orpanelor toracice 
și dacă există veri o modificare particulară în aspectul general al lor.



INSTRUCȚIUNILE TECHNICII AUTOPSIEI 403 

Dacă la, deschiderea, toracelui s'a întâmplat să se rănească veri un vas mare, se pune imediat o legătură sau o pensă hemostatică, spre a, opri scurgerea sângelui și revărsarea sa în cavitatea pleurală. După aceasta, 
se examinează ganglionii. intra-toraciei, glanda thymus şi starea, vaselor mari, situate afară de pericard. | | „o 

Art. 31. — Se deschide pericardul şi se notează prezenţa, natura, şi cantitatea lichidului şi starea cordului. Se determină, suprafaţa. pericar- dului, mărimea, plenitudinea, şi starea pereţilor vaselor coronare; apoi, „ starea, fie-cărei regiuni se examinează. în parte, în privinţa coloarei și consistenţei. | | | 
Art. 32. — Cercetarea, pulmonilor în toate amănuntele lor cere ca ei să fie deslipiţi. Aceasta trebue să se facă cu multă, atenţiune, spre a, au se provoca rupturi sau striviri ce ar putea fi luate drept leziuni făcute în timpul vieţii. Dacă sunt aderenţe pleurale întinse şi vechi, pulmonul nu trebue nici smuls, nici tăiat în acele locuri, dar deslipit cu scalpelul de pleura costală sau împreună cu aceasta, - 

e. Examenul organelor gâtului şi toracelui scoase 
din cadavru, | 

Art. 33. — După această, cercetare preliminară a conţinutului cavi- tăţii toracice, se scoate limba, împreună cu organele gâtului şi ale tora- celui în.modul următor: i Se face o secţiune penetrantă semicirculară dealungul şi în partea, internă a maxilarului inferior, deslipind prin aceasta, părţile moi cu limba, de inserţiunile lor, apoi, trăgând limba cu mâna, stângă, prin deschiză- tura făcută se introduce cuțitul pe sub maxilăr în cavitatea bucală, des- lipind vălul palatin de palatul dur; apoi, prin o secţiune transversală, pătrunzând până la coloana vertebrală, se deslipeso amigdalele şi mucoasa retrofaringiană. Urmând tăieturile de sus în jos “de-a-lungul coloane: vertebrale, se deslipese părţile moi cu esofagul împreună şi se complec- tează deslipirea organelor gâtului până la deschizătura superioară a toracelui, ajutându-se cu mâna stângă, 'care ţine şi trage limba. Aici tăiem vasele mari (sub-elaviculare) şi urmăm cu deslipirea, organelor toracice de vertebre, ridicând părțile deslipite cu mâna stângă. Ajungând la diafragm, tăiem cu cuțitul aorta şi esofagul la. ieşirea lor din diafragm și punem organele scoase pe o tâvă, 
Art. 34. — Aci examinăm înainte de toate faringele cu amigdalele; intrăm apoi cu foarfecele boante în esofag, tăind peretele său posterior şi notăm conținutul şi starea, mucoasei, Apoi intrând, prin tăietura, făcută „ asupra diafragmului, în aorta, toracică, o tăiem de jos în sus şi, trecând prin arcul său, intrăm prin orificiul aortie în ventriculul stâng. Notăm starea, aortei, lumenul, conținutul și pereţii, . apoi starea orificiului şi a valvulelor. 

- o După aceasta, întorcând organele, așa în cât să ni se prezinte faţa lor anterioară, intrăm în artera, pulmonară şi de aici în ventriculul drept, notând conţinutul acestui vas,.  - ” „Apoi apucăm cordul la, vârful său şi facem câte o secţiune longitu. dinală, penetrantă la stânga, interesând ventriculul şi atriul stâng, şi lo. dreapta spintecând ventriculul şi atriul drept. Notăm starea de dilata. ţiune sau de contractare a cavităţilor, de atrofie sau de hipertrofie a
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muschiului; în caz dacă 'bănuim o degenerescenţă, a peretelui, scoatem: 

o parte pentru examenul. microscopic. Se examinează, aspectul .endocar- 

dului şi anume al valvulelor atrio-ventriculare, notăm semnele de infla- 

maţiune, de scleroză, vegetaţiunile, ulcerele, ete.: . -. a a 

__ Apoi, intrând în secţiunea făcută mai înainte în lărgime, tăiem: 

cu costotomul osul hioid și cu foarfeci limba, şi, întorcând foarfecele spre: 

jos, tăiem' trachea şi bronchiile până și ramificaţiunile Jor în interiorul 

pulmonilor, : n o ” La 

" Examinăm starea, bronchiilor (corpi streini, injeoţiunea, tumefac-- 

țiunea mucoasei, seereţiuni patologice, sânge, etc.). „i 

"Art, 35. — Se observă din nou suprafaţa pulmonilor, notându-se- 

prezenţa echimozelor, exudatelor inflamatoare rămase neobservate la prima 

inspecţiune; apoi se' practică secţiuni lungi, profunde, la: părțile laterale: 

ale pulmonilor. —: Expertul trebue să-şi îndrepteze atenţiunea, asupra 

conţinutului diferitelor regiuni ale pulmonului, dacă este aer, lichid sau: 

veri un exudat solid în interiorul vesiculelor pulmonare. 

TDrebue deseris volumul, aspectul, coloarea, consistenţa şi conţinutul. 

părţii lezate, precum şi starea bronchiilor şi vaselor mici din această 

regiune. In caz de leziuni patologice sau dacă există bănuiala de embolie- 

grăsoasă, se vor scoate bucăţi pentru examenul microscopic. 
Ari. 36.'— Când există bănuiala, că. moartea este cauzată prin. sufo- 

caţiune şi se descoperă, o substanţă lichidă sau solidă, cercetarea mierosco-- 
pică a acestei substanţe trebue să se facă. Coloraţiunea, consistenţa, formu 
și greutatea, specifică a parenchimului pulmonar trebue cercetate cu aten- 

ţiune, notându-se congestiunea, echimozele, anemia, prezenţa, tuberculilor, 

a focarelor emoragice, a inflamaţiunii, a produselor eteromorfe, întin- 

derea, şi regiunile atinse, şi se va complecta această cercetare prin obser-- 

vaţiunea microscopică. 

d. Cavitatea abdominală 

Art. 37. — Examenul cavităţii abdominale și al organelor conţinute: 

în ea,.se face după o regulă fixă, pe care importanţa, cazului particular o: 

poate modifica. Se Di 
___ În orice caz, cercetarea, unuia din acele organe nu trebue să modi.- 

fica raporturile patologice şi conexiunile celorlalte organe. Este bine ca: 

duodenul și conductele hepatice să fie examinate înaintea, ficatului. . , 
Iată ordinea co trebue urmată în cercetarea organelor intra- 

abdominale: . | „ a 

1. Epiploonul; 2. Splina; 3. Rinichii şi capsulele suprarenale:. 

4. Vesica, urinară; 5. Organele genitale (la bărbaţi), prostata, vesiculele- . 

seminale, testiculele; uretra (la, femei), ovarele, uterul, trompele şi vagi- 

nul; 6. Rectul; 7. Duodenul și stomacul; 8. Conductul hepatic; 9. Ficatul; 

10. Pancreasul; 11. Mezenterul; 12. Intestinele; 13. Vasele mari depe: 

faţa, anterioară a coloanei vertebrale. notându-se starea sângelui conţinut. 

„Art. 38. — Splina trebue examinată din punctul de vedere al mărimii: . 

(se cântărește), al lăţimii, al lungimii, grosimii, măsurându-se.pe masă 

(fără a se apăsa) cu metrul. Apoi se fac inciziuni în lung, în lat, în: 

Drofuaăzime; spre a se descoperi conţinutul în sânge, coloarea și: con- 

sistenţa, precum și părţile alterate, starea, sângelui .şi a capsulei. : 

1 Art. 39. — Printm'o secțiune verticălă a peritoneuilui îndărâtul colo--
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nului ascendent şi descendent, se pun în evidenţă. rinichii; deslipind de 
"capsula, .grăsoasă şi tăind :arterele și vinele, rinichiul se, scoate încet prin- 
tr'o tracţiune de sus în' jos şi fără a rupe ureterele. Se examinează, volu- 
mul .și forma 'organului; se.face o secţiune „longitudinală pe. marginea, 
convexă a organului -până la, basinet, secţiune, care-l divide în:.două, 
părți egale; apoi se deslipeşte capsula fibroasă a rinichilor şi se notează. 
gradul de aderenţă şi. starea, suprafeţei, dacă, există, injecţiuni, inegalităţi, 
retracţiuni, granulaţiuni, chiste,: ete. : Suprafeţele: de "secţiune,.. spălate, 
sunt' observate în ambele -lor 'substanţe, corticală și mădulară, în vase şi 
parenchim.. Se descrie -alterațiunile găsite, Cercetarea, microscopică va 
arăta felul-leziunii renale. -. :... a Ti 

Art. 40. — Organele din bazin; vesica, 'rectul şi aparatul genital 
_ntern, vor fi tăiate, păstrându-se însă conexiunile lor. Se. deschide 
"vesica la, partea: sa anterioară după ce s'a; despărțit de simfiză şi se 
observă conţinutul şi suprafeţele interne şi externe. n 

Deschiderea, vaginei se face înaintea uterului. Aceasta, trebue exâmi- 
„mată cu atenţiune în ceea, ce priveşte volumul și cavitatea ei (şi a colu- 
lui ei, vasele vânoase şi” limfatice interne, parenchimatoase şi externe). 
La femeile gravide sau după, facere, sau la cari este bănuială de abort, se. 
dezarticulează simfiza, pubienă şi se ridică, deodată uterul, ovarele, vesica, 
vagina; și: extremitatea, inferioară; a rectului, introducându-se cuțitul între 
inserţiunile cari leagă aceste organe cu “pereţii bazinului. Este -preferabil 
a se scoate organele genitale cu vulva şi 'anus, sepatându-se: aceste părţi 
de pielea. vecină prin secţiuni ce corespund cu secţiunile făcinte în interi- 

sorul bazinului pentru deslipirea. organelor. genitale inţerne.: In acest caz, 
secţiunile vor începe cu orificiile externe, tăindu-se cu foarfecele prin 
secțiuni longitudinale şi anterioare: vesica, apoi vulva, vaginul și uterul 
și îndărăt rectul. a Sa 

”. În caz de abort sau după facere, se va, examina vulva cu mare aten. 
Jiune 'şi porțiunea vaginală a, uterului, spre a se constata, dacă nu existi 
rupturi şi semne de avort provocat. Se va determina 'dimensiunea Şi capa- 
citatea, uterului, yrosimea.: pereţilor. săi, se, va, deserie starea, mucoasei și 

“locul. inserţiunii placentei; se vor face secţiuni profunde, pornind delu: 
partea, postero-laterală şi peritoneală â uterului, pentru a, descoperi puroiu 
în interiorul vaselor 'uterine; se vor examinai trompele şi ovarele, amin- 
dindu-se unde şi în ce stare se găsește corpul galben. DR 

Ari. 41. — Stomacul şi duodenul 'sunt examinate întâiu pe dina- fară, notându-se coloraţiunea, starea suprafeţei, a, vaselor şi apoi se aplică Ja partea, iniţială şi la cea, terminală câte o legătură, sau o pensă hemo- statică Pan, închizând bine canalul. Acest procedeu trebue aplicat înaintea, scoaterei viscerelor toracice. E 
. După aceasta, stomacul este deschis între mica, şi: marea, sa curbură Şi se observă conţinutul, natura, lui, colorajiunea, mirosul şi cantitatea sa, starea mucoasei, a orificiilor cardiac şi piloric, a cănalului hepatic;-se des- „hide duodenul pe latura sa, se observă starea mucoasei (coloraţiune, injee- 

țiune, grosime, aspectul neted sau inegăl, mucozităţi, echimoze, eroziuni, 
ulceraţiuni) şi a canalului coledoc, şi apoi sunt scoase din cavitate spre a fi din nou exâinate.. - Aa ş Ta 

drd... 42, — Ficatul, examinat pe îdţa sa. exterioară, se 'va - scoate afară. Se va cântări şi, făcându-se în parenchimul său secţiuni netede şi
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longitudinale, se va constata desemnul suprafeţei secţiunii, starea sân- 
gelui şi diferitele sale alteraţiuni, întinderea, şi profunzimea, lor. 

_ Art. 43. — Intestinele subţiri şi groase se examinează pe din afară 
în diferitele lor părți. Dacă nu se bănuește veri o boală: intestinală, este 
de prisos a le scoate din cavitatea, abdominală; ci aci se vor face înciziuni 

"în diferite puncte, cu deosebire pe lângă valvula ileo-cecală, spintecând 
cu începere de aci, tot canalul intestinal. Se va nota starea plăcilor lui 
Peyer, a foliculelor izolate, a vilosităţilor și îndoiturilor mucoasei. 

Dacă este nevoie a se scoate, se taie inserțiunea, lui cu mezenterul; 
pachetul întreg se va desfășura și se va deschide în toată întinderea lui, 
notându-se cantitatea, şi întinderea lui. Menţionarea stării ganglionilor 
mezenterici și a apendicelui vermicular nu vor fi neglijate în această 
cercetare. 

Arb. 44, — Cercetarea organelor genitale externe la, bărbați este 
“indispensabilă. Se taie uretra,; se constată starea mucoasei, prezenţa stric- 
urilor, apoi serotul și testiculele. 

Procedeu în caz de otrăvire 

Ari. 45. — In caz de intoxicaţiune, stomacul și duodenul, sediul 
ordinar al leziunilor de origine otrăvitoare, vor fi scoase în starea, legată 
şi puse într'un borcan, unde apoi se va deschide stomacul în partea, ante- 
rioară între curbura mare și mică. In acest caz, examinăm conținutul, 
mucoasa, și peretele organului, fără a le spăla. 

Boreanul, conţinând ast-fel stomacul şi conţinutul său, va fi sigilat 
şi ermeticește închis, de preferinţă cu un dop de sticlă. Examenul conținu- 
tului stomacului şi al duodenului se va face din punctul de vedere al 
cantităţii, al coloarei, al compoziţiunii şi al mirosului. — In cazuri unde 
nu există bănuială de intoxicație, se va spăla mucoasa, şi se va examina, 
din toate privinţele, notându-se grosimea şi aspectul, precum :şi coloarea 
în toate regiunile ei. Starea vaselor şi a, sângelui trebue minuţios exami- 
nată; dacă, el este descompus prin acţiune chimică sau prin putrefacţiune; 
dacă este proaspăt sau vechiu; dacă este lichid sau coagulat. Injecţiunile 
mucoasei, eroziunile, ulceraţiunile, perforaţiunile, gangrena, oedemul, 
tumefacţiunea, glandelor submucoase, ramolismentul, leziuni cari aparţin 
otrăvurilor, cată să fie notate cu multă atenţiune, înlăturându-se orice 
confuziune între aceste leziuni produse în timpul vieţii cu acelea cauzate 
sub influenţa putrefacţiunii și a sucului gastric. 

Art. 46. — In vasul în care s'a pus stomacul, duodenul și conţinutul 
lor, se va, pune și esofagul legat şi tăiat aproape de gât, precum şi partea 
din intestinul jejunal, dacă se va crede de cuviinţă. 

Art. 47. — Intr'un alt vas de sticlă etichetat se va pune sânge, 
bucăţi de ficat, rinichi, splină şi pancreas. 

Art. 48. — Urina se va pune într'o sticlă, iar în caz de bănuială 
de otrăvire cu oxid de carbon, sânge într'o altă sticlă, spre a fi supusă 
unui examen ulterior chimic și spectroscopic.: Porţiuni din stomac se vor 
păstra pentru cercetare microscopică.  * 

Art. 49. — Vasele conţinând aceste organe, astupate bine, purtând 
fiecare o însemnare şi sigilate cu sigiliul medicului sau al parchetului, 
se vor trimite magistratului instructor. A
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C. Coloani vertebrală şi măduva spinală 

Art. 50. — Starea coloanei vertebrale se va examina, în toate cazu- 
rile; iar examenul canalului vertebral se va face când există oarecari 
indicii ale unei leziuni a măduvei spinale, sau când nu sc va găsi în altă 
parte o leziune care să explice cauza morţii. Acest examen se lasă la 
sfârşitul autopsiei, după ce organele intrai-torăcice şi intra-abdominale 
au fost; extrase din cadavru. — Această cavitate se poate deschide, fie 
din partea anterioară, fie din partea, posterioară. Când se deschide din 
partea, posterioară, se aşează cadavrul cu faţa în jos pe masa de autopsie, 
se face o incisiune longitudinală pe apofisele' spinale, se ridică, tegumen- 
tele în dreapta, și în stânga, împreună cu muşchii din guticra. costoverte- 
brală, și se aplică rachiotomul sau ferestrăul dublu, depărtându-se încet 
lamelele laterale ale vertebrelor, împreună, cu apofisele, a | 

- Deschiderea canalului vertebral pe dinainte este preferabilă, în cazul ' 
când voim să studiem şi ganglionii intervertebrali şi legăturile măduvei 
cu rădăcinele nervoase. Se așează cadavrul pe spate, se îndoeşte coloana 
vertebrală pe cât se poate, punându-se un corp gros sub regiunea, lombară, 
Şi după ce s'a curăţit cu totul tot ce se mai găseşte în torace şi abdomen, 
se taie coastele cu costotomul 5—10 centimetri departe de coloana verte- 
brală şi se ferestrueşte sau se ridică cu dalta, partea anterioară a, verte- - 
brelor, paralel cu axul corpului, se ridică diferitele fragmente succesiv 
Şi, observând ca meningele să nu fie atinse, se termină deschiderea, acestei 
cavităţi. In timpul deschiderei vom observa şi starea oaselor coloanei 
vertebrale. 

Art. 51. — Cavitatea odată, deschisă, se observă dacă nu conţine . 
sânge sau alt lichid; apoi se taie dura-mater dealungul coloanei verte- 
brale de sus în jos. Se pipăe măduva desvelită, din diferitele ei regiuni, 
spre a se constata gradul de rezistenţă, notându-se aspectul,- colorațiunea 
şi structura ei. Divizând atunci rădăcinele nervoase, se ridică măduva, 
apucându-se dela, extremitatea, ei inferioară, şi tăindu-se succesiv toate 
aderenţele, se desface întreagă, la, orificiul oceipito-vertebral. (Să nu se 
facă tracţiuni şi presiuni asupra măduvei, spre a nu lăsa urme ce s'ar 

„putea confunda, cu alte leziuni produse în timpul vieţii).. Se fac atunci 
"secțiuni transversale cu un scalpel subţire şi ascuţit, se stabileşte struc- 
tura măduvei, atât în partea albă, câ şi în cea cenușie (cordoane şi 
coroane). După, această, examinare se ridică şi întreaga, dura-mâter, spre a 
se vedea, dacă există leziuni, emoragii în vertebre sau în discurile inter- 
vertebrale, ! . 

Autopsia embrionului, a foetului şi a noului născut. 
Art. 52. — Antopsia, la copii noui născuţi diferă, mai cu seamă din 

punctul de vedere al chestiunilor ce-și pune expertul în cazuri de infan- 
ticid sau de abort şi care cuprinde următoarele: | 

a) Determinarea etăţii copilului și a dezvoltării corpului său, și 
b) Constatarea, împrejurării dacă a, respirat sau a trăit. 
Trebue, dar, notat lungimea și greutatea corpului, starea, tegumen- 

tului exterior, a cordonului ombilical, a, părului, mărimea, fontanelelor, 
 diametrele: longitudinal, transversal şi diagonal ale capului, constituţia 
ochilor (membrana pupilară), a cartilagiulii nasului și a pavilionului ure- 
chilor, despărţirea (cloazonarea) alveolelor la cei opt dinți anteriori
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inferiori, diametrul umerilor și al şoldurilor, la băeţi starea; şi locul testi- 
culilor, la, fete starca părţilor genitale externe, 
Art. 59. — Intinderea 'punetului de osificare a apofizei inferioare a 
femurului trebue totdțăuina, observată. ce SET: "-- Pentru aceasta, îndoindu-se articuilățiuniea genunchiului,- se" descliide 
ptrintr'o. incisiune transversală aplicată sub 'rotulă. Apoi, „apucându-se 
extremitatea inferioară a, femurului cu mâna 'stângă, se faca cui 'scalpei 
secţiunea transversală în cartilagiul' extremității subțiri şi succesiv până 
'când'ajunge lă cel mai mare diametru al punctului de osificaţiune, a, cărui 

  

margine se' măsoară și se notează. ' DO 
Art, 54. —— Dacă din aceste cercetări rezultă că . copilul n'a fost 

viabil, adică s'a născut înainte de 180 zile a'vieții intrauterine, autojisia: 
devine de prisos, afară numai de o expresă cerere a. magistratului- instructor, e. i i a 
; o Arte'55, — Pentru a stabili dacă noul: născut a respirat şi.trăit, se 
cere următoarele observaţiuni: “după deschiderea, cavității abdominale, 
care trebue să preceadă pe accea'a toracelui şi' a. craniului, se determină 
poziţiunea, diafragmului în raport cu coastele: corespunzătoare, şi, mai 
înainte de a se deschide organele- abdominale; se deschide şi” cavitatea 
toracică.: Această se face după, ce“s'a preparat regiunea, laringelui: şi. s'ă 
legat trachea aproape de stern. . -:: . : a ae 

Ari. 56,.— Deschiderea toracelui se face prin două inciziuhi paralele, 
cari încep dela terțul extem al: clăviculelor și. ajung la, apotisele iliaică 
superioare şi externe; după care urmează Şi tăerea claviculelor şi a coa- 
stelor în acelaș nivel cu incisiunea tegumentelor, formându-se! astfel un 
lambou căre.se poate ridică şi aşezai pe extremităţile inferioare. In modul 
acesta toate organele intratoracice sunt împreună . deșcoperite, și permit; 
expertului” constatarea; și descrierea, pozițiunii, pulmonilor, 'desvoltării, 
colorațiuhii și raportului lor eu celelalte: organe, cordul, vasele şi glanda 
timus. i A ea 

„Art. 57, — Se 'deschide pericardul şi se observă cordul şi caracterele 
sale externe. Apoi, după procedeul arătat în art. 34, se. deschide fiecare 
cavitate în parte și. se constată sângele conţinut, starea, endocardului şi. 
diferitelor .sale' orificii. SE e 
1 Art. 58. —— Larinpele se deschide deasupra legăturii puse şi se con- 
stată starea mucoasei, coloraţiunea şi lichidul conţinut. Se tae tracheea 
transversal și se scoate afară din torace, împreună cu toate organele con 
ţinute în această cavitate, Se pun astfel toate organele într'un vas spaţios 
și cu deschiderea largă, plin pe jumătate cu apă curată, Jai temperatura 
ordinară, și se observă, dacă plutese, Același lucru se va face numai cu 
plămânii separați de cord și de timus. Se vor. face secţiuni în ambii plă- 
mâni,. pentru & se constată .crepitâţiunta,. calitatea și cantitatea. sângelui 
care se scurge de-pe suprafața secţiunii. Asemenea secțiuni se vor face şi 
sub apă, spre ă se constata. dacă se ridică bule de ăer. Ma 

* Se devid plămânii în lobule și fragmente şi se pun în vasul cu apă 
spre a se constata, dacă ele plutesc. * - .:: - a a 

dr, 59. — Se deschide şi se examinează faringele şi cavitatea bucală. 
7; Art;.60, — Cercetarea, prezenţei aerului se va compleota, prin: esame- 
nul microscopie; care va..dovedi dacă veri un produs patologie (hepatisa- 
țiune, -degenerescenţă, “mucozitate, meconiu; - focare” apoplectice) “a, fost 
cauza. nepătrunderii aerului în plămâni. . . -.. EN
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"Art. 061. —, Această cercetare, în, cazuri când plămânii nu se puna 
sub ochii expertului, se. poate- înlocui prin docimasia auriculară și prin 
cea gastro-intestinală; în acest caz se va examina casa timpanului, sau 
dacă stomacul și intestinele “plutesc în apă. - i E 

Art. 62. — Mai înainte de a procede la închiderea cadavrului, exper- 
tul este dator să noteze, afară de stările” patologice 'spontanee sau trau- 
mătice şi diferitele anomalii congenităle, vasculare, splanehnice, cerebro- 
spinale și ale extremităților, - . 

. 

| “Inchiderea cadavrului | 
„Art. 63, — Cadavrul, după autopsia făcută, şi după ce toate orga- 

nele, cu excepţiunea, celor necesare pentru un examen: ulterior, vor fi puse 
la loc, se va reînchide prin cusătură, în prezenţa, medicului. 

"II. PROCESUL-VERBAL AL AUTOPSIEI 

a) La autopsie — în afară de practicianul care, eventual, ar fi 
interesat ca, unul ce se află pus sub urmărirea, justiţiei (ea, autor 
sau complice la, provocarea morţii violente sau la actul care în- 
dreptăţeşte suspiciunea în ce priveşte natura, şi circumstanţele 
morţii) — nici o persoană streină nu poate fi admisă să asiste. Şi 
aceasta pentru aceleaşi consideraţiuni pe cari le-am expus, la „Re- 
gulile expertizei“, pentru . operaţiunea, preliminară a expertului 
adus la locul crimei ori al morţii bănuite. - Da 

(E locul, cu titlu de curiozitate, să citez următorul caz interesant din 
practica mea de medic-legist. La o expertiză, la, redactarea foii de examen, 
un individ care reuşise să se strecoare neobservat până la locul operaţiunii, 
se oferă să-mi ţină călimara. Surprins de prezenţa, lui, îl măsor din ochi 
şi observ pe mâna lui pete de sânge. Atrag atenţia magistratului prezent; 
— şi ancheta, dovedește că ne aflam în chiar faţa autorului crimei a. cărei 
expertiză 'o făceam). . 

-- 0) Cât despre persoanele de cari se serveşte expertul ca auzi- 
liare la săvârşirea lucrării, acestea sunt alese pe răspunderea: lui 
personală, pentrucă nu trebue să se uite, că justiţia nu are decât un 
mandatar sau mandatari — medicul sau medicii învestiţi de ea cu 
facerea expertizei — şi acest mandatar sau. aceşti mandatari își 
asumă, întreaga:responsabilitate a mandatului primit. Aceasta, con- 
form şi cu doctrina, şi -cu..jurisprudenţa. | | i 

c) Uneori — şi aceasta cu titi facultativ. pentru experti — e 
chemat să fie faţă şi medicul sau inedicii cari au îngrijit pe de- 
cedat în boala, de care a murit, sau medicul care a făcut prima 
autopsie, spre a da, la nevoie, explicaţiunile pe cari noul expert 
le-ar socoti necesare şi pe cari nu le-a putut afla, pe altă cale.. 

„“d) Ice priveşte pe ofiţerul de poliţie judiciară, el are dreptul 
de a fi faţă la autopsie, nu are însă şi calitatea de a face obiec-
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țiuni la metoda urmată de omul artei în săvârşirea bucrării, ori la 

extensiunea dată de acesta investigațiunilor sale. Medicul-expert, 

am spus-o, e suveran în această privinţă, câmpul său de explorare 

nefiind şi neputând fi prin nimic îngrădit. Ipoteza formulată de 

reprezentantul poliţiei judiciare — un “membru titular sau un auxi- 

liar al parchetului (art. 14 C.-Pr. P.) — nu are decât o valoare 

indicativă, primele constatări ale examenului medico-legal putând-o 

infirma, după cum am mai arătat. 
Magistratul are însă calitatea de a supravieţui operaţiunea, 

ca autopsia, să fie complectă. Sunt medici cari nu deschid craniul, 
mulţumindu-se să înregistreze numai cauza aparentă a morţii, fără 
a mai căuta, elementele complimentare şi cari pot modifica profund 

concluziunile. 
+ 

x x 

Imediat după săvârşirea autopsiei, se dresează următorul 

Proces-verbali 

| 19. . luna. .. . 
No . . Ce... 

Constatăm că i astăzi D. 1 De 
a depus jurământul ea, expert, conform Art, 43 proc, penală şi a roocăat 
la autopsia cadavrului A .. AR 
în prezenţa noastră, comunicându- ne concluziunile de mai „os, urmând | 

ca, raportul să ni-l înmâneze ulterior. 

“De cele ce preced am încheiat prezentul proces-verbal, semnat de noi 

şi de D-l Medic expert, D-rul ea 

e) 'Ţincm să atragem deosebita luare aminte a medicului însăr- 

cinat cu o expertiză, că, în cursul cercetărilor sale, nu trebue să-şt 

manifeste mici o părere, pentrucă nu e exclus ca o primă impre- 

siune să fie anihilată de o constatare ulterioară. Şi dăm acest sfat: 

în însuş interesul pr estigiului artei, de oarece o variaţiune în opinii 

ori simple impresii ar putea zdruncina, încrederea magistratului 

prezent la lucrarea expertizei. Părerile definitive sunt exprimate 
în coneluziunile sumare, pe cari expertul le comunică reprezen- 
tantului poliţiei judiciare şi cari sunt consemnate „ne varietur'““ 
în procesul-verbal de mai sus, încheiat chiar la locul expertizei. 
Numai ulterior intervine raportul medico-legal despre a, cărui re- 
dactare vom vorbi la capitolul special rezervat acestui act. 

III. TABLOUL SINOPTIC COUTAGNE. 
O luminoasă expunere schematică a operaţiunilor unei esper- 

tize medico-legale ne-o oferă următorul tablou sinoptio alcătuit 
după Coutagne: 

,
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a) O expertiză medico-legală se desface în următoarele patru părţi: 

1. Constatările preliminare 
2. Examenul extern 
3. Examenul intern 
4. Constatările complimentare 

V) In prima şi a doua fază, medicul expert are de răspuns la urmă- 
toarele două întrebări: . 

1. Moartea este ea reală? 
2. De când datează ea? 

In fazele 3 şi 4 are să răspundă la întrebările: 

1. Care este cauza medicală a morţii? 
2. Care este cauza ei judiciară? 

I. Constatările preliminare 

A. Starea generală a locului: 

1. Condiţiunile aerului ambiant (termometrice, barometrice, hygro- 
metrice); 2. Schița topografică a locului; 3. Felul de închidere a uşilor 
și ferestrelor; 4. Felul iluminatului încăperii. - 

B. Obiectele din preajma cadavrului: 

1. Situaţia mobilelor şi a altor obicete din casă: a) dacă au fost sau 
nu mișcate din loc; b) dacă au fost sau nu deteriorate. 

2. Prezenţa, de arme sau de orice alte obiecte ce ar fi putut juca un 
rol în producerea morţii (corp contondent, cuţit, ete.). 

0. Aspectul cadavrului: 

1. Situaţia și poziţia; 2. Imbrăcămintea; 3. Integritatea. sau muţi- 
larea; 4. Absența au prezenţa rigidităţii cadaverice şi ai semnelor de 
putrefacție. - 

D. Pete şi urme: 

1. Pe cadavru; 2) Pe vestminte; 3) Pe mobile. şi pe celelalte obiecte 
din casă; 4) Pe jos sau pe pereţii încăperii. 

E. Temperatura cadaverică: 
1. Exterioară, apreciată prin simpla pipăire; 2. Rectală sau reală, 

măsurată cu ajutorul unui termometru cu gradaţie specială şi comparată. 
cu temperatura mediului ambiant, - E 

II. Examenul extern 

"1. Semnele morţii 
2. Semnele de identitate | 
3. Semnele vreunei boli locale sau generale 
4. Semnele de violenţă
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Desbrăcarea . cadavrului 

Se taie hainele cu foarfeci pe linia, mediană. şi anterioară a. trun- 
- hiului și a „membrelor. 

Se măsoară apoi lungimea (dela, occiput până: la câlcâiu) şi: greutatea 
cadavrului. Pentru a avea. măsura exactă a taliei, se face incizia tendonu- 

lui lui Achile. (Fig. 60) 

A. Faţa anterioară a capului: 

1. Ochii: a) Semnele thanatophtalmice; b) Dilataţia pupilelor; 
c) Echimozele; d) Opalescenţa e) Arcul senil, ete. - : 

2. Nasul: a) Forma; b) Leziunile; c) Scurgerile; d) Corpurile 
streine, ete. 

3, Gura: a) Mucoasa,;! b): Corpurile streine; c) Scurgerile; d) Lezi- 
unile; e/ Situaţia, limbii; /) Dantura, ete... 

4, Urechile: a) Forma; b) Coloraţia; c) Leziunile; d) Scuiigerile, ete, 

B. Paţa anterioară a gâtului 

1. Forma, gâtului (lung, scurt, slab, e gros); 2 « Semnele de strangulare 
adevărate sau falşe; 3. Urmele de violenţă, gt i 

- C. Faţa: anterioară a pieptulai | Sa 

1. Forma; 9. Leziunile; 3. Forma mamelelor; 4. Secreţiunile; 
3, Peronţiunea; 6. Auseultaţiunea. 

| D. Faţa anterioară. a abdomenului 

1. Forma; 2. Petele verzui; '3. Timpanisraul; 4. Matitatea; 5. Lezi- 
unile; 6. Vergeturile, etc. 

E. Organele genitale atarna 

a) La vărbat: 1. Forma;. 2. Circumeisia; 3. 'Pesticulele; 4. Scurge- 
rile; 5. Leziunile; 6. Semnele zecente sau vechi de boli venerice, ete. 
d) La femee: 1. Conformaţia, exterioară; 2. Semnele virginității sau 

<eflorării recente ori vechi, consumată sau numai încercată; 3, Sângele 
menstrual; 4. Secreţiunile patologice; 5. Bolile venerice; 6. Leziunile; 

„7. Corpi streini, ete. - -. i ai o 

F. Paţa posterioară a capului | 

1. Forma capului; 2. Culoarea, lungimea şi densitatea părului; 
3. Leziunile. ascunse de. păr, etc, Pe , 

G. Faţa posterioară a gâtului Să 

1. Deformaţiunile vertebrale; 2 . Violenţele; 3. Șanțul de strangulare 
sau spânzurare, etc. e 

H. Paţa posterioară a trunchiului 
1. Petele livide, atunci când cadavrul a tost 4 ținut tim mai îndelun- 

gat culcat pe spate; 2. Leziunile, ete.
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I. Anusul:- | PI aa 

1. În marea majoritate a: cazurilor deșchis, adesea murdărit cu „materii fecale; 2, Hemoroizii; 3. Bolile venerice; 4. Corpii streni, ete. 

-- * I. Membrele superioare. 

1. Urmele de violenţă; 2. Urmele luptei; 3. Părul sau alte substanțe 

K. Membrele inferioare, 
1. Urmele de violenţă; 2. Ulceraţiunile şi varicele; 3. Forma picioa- relor, etc, - a i „î. 1 Bzamenul extern se închee, făcându-se. înciziuni longitudinale până la os pe diferite regiuni ale corpului şi membrelor. 

UI. Examenul intern. 
A. Capul şi cavitatea craniană. | 

1. Examenul părţilor moi; 2, Ridicarea şi examinarea calotei; 3. Dura-mater; 4. Scoaterea creerului; 5. Examenul bazei, pia-mater, cir- convoluţiunile; 6. Examenul creerului după procedeurile Pittres, Virchow- şi Flechsig. 7. Examenul nasului, al ochilor şi al urechii interne. - Examenul coloanei vertebrale și al măduvei. 

B. Toracele şi cavitatea toracică, | SI 
1. Ridicarea plastronului sternal şi a peretelui abdominal, printr?o- inciziune eliptică. „ 
2. Examenul pe loc al organelor toracice. 
3. Examenul tracheei printr'o inciziune longitudinală. 
4. Pericardul, auriculul drept, ventriculul drept, auriculul stâng, ventriculul stâng prin secţiuni pe loc. 

„d. Scoaterea inimii și examinarea, orificiilor cu apă. În urmă sec- țiunile: orificiul tricuspid, orificiul pulmonar, orificiul mitral, orificiul aortie,: 
1. 6. Scoaterea plămânilor împreună cu limba şi tracheea, după legarea. esofagului la cardia. | 
„7. Examinarea bronchiilor, a aortei toracice, a ganglionilor. - 

8. Trunchiul brachio cefalie, părţile profunde ale gâtului, ete. 

C. Abdomenul şi cavitatea abdominală. 
1. Scoaterea intestinelor dela curbura sigmoidă, până la a treia. por. 

„țiune a duodenului, după cc s'a legat extremităţile. 
2. Rinichiul stâng, capsula suprarenală; ureterul 

"capsula: supra-renală; ureterul, organele pelviene. 
„8. Testiculele,: uretra, "vulva, anusul. | i Ra - 

"4." Splina, stomacul, ficatul, vesica biliară, canalul biliar, duodenul,. “pancreasul. .. . ME Da Să 5. Venele-porte, Venacavă, RR , „ 
6. Ganglionii semi-lunari,- limfatici, mezenterici, retroperitoheali,. 

aorta abdominală. -.  - aa 

„ rinichiul drept,
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7, Deschiderea, intestinelor. 

8. Coaserea cadavrului. 

IV. Constatările complimentare. 

A) Examenul minuţios cu ochiul liber şi cu microscopul al diferite- 
lor părţi din corp, preparate ad-hoc prin procedeuri speciale, ca: diseca- 

“ție, maceraţie, imbibare, întărire, ete. | 
B) Examenul microscopic al diferitelor lichide colectate în timpul 

autopsiei, ca: lichid vaginal, uretral, urină, vărsături, ete. 
C) Analiza chimică a organelor, în cazuri de otrăvire. 
D) Examenul microscopic şi chimie al-petelor şi al urmelor consta- 

iate în diversele părți ale autopsiei. | 
E) Păstrarea unor părţi din cadavru, desenuri, fotografii, mulaje. 

+ 

x x 

Vom complecta aceste indicaţiuni sumare, în ce priveşte con- 

statările complimentare, cu următoarele îndrumări adoptate în 

practica autopsiei judiciare: i 

1. Examenul microscopic. — Pentru unele fapte constatarea se 

face pe loc, microscopul se află aşezat în apropierea mesei de 

autopsie. Prezenţa spermei, starea mucusului, sângele, copii 

streini în bronchii, conţinutul stomacului, ma- 

teriile fecale, meconiumul, materia sebacee, 

aerul în celule pulmonare, sunt obiectul unor 

cercetări cari fără întârziere complectează re- 

zultatele autopsiei. 

aa Un examen ulterior are 
aut loe pentru leziunile orga- 

si nice, alteraţiunea epiteliu- 
lui şi a, fibrelor muscula- 
re,  degenerescența. gră- 
soasă, starea sângelui în 

Fig. 60. — Examenul extern: Incizia” tendonului echimoze, produsele pă- 
lui Achile, pontru a îndrepta poziția piciorului tologice, diversele modi- 

în vederea măsurătorii exacte a taliei dela ficări ale țesutului 
put până la călcâiu (Jag. 412). : . 

a Vasele cu organele des- 
“tinate pentru examenul chimic, anatomo-patologie şi istologie vor 
„purta o etichetă, având toate indieaţiunile necesare pentru iden- 
tificarea conţinutului (localitatea provenienţei, data morţii şi au- 
“topsiei, numele, organele conţinute, semnătura medicului) şi vor 

fi închise în mod. ermetic şi sigilate cu sigiliul procurorului sau al 
magistratului care va asista la autopsie. Apoi — în caz când ex- 
-pertul nu are priceperea ori mijloacele pentru facerea unor atari 
cercetări — imediat după practicarea autopsiei, vasele acestea, 
însoţite de o adresă explicativă, sunt trimise direct acolo unde tre- 
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bue să se facă examenul respectiv. Ele nu vor fi deschise decât 
numai de către persoanele însărcinate cu examinarea, lor. 

a) Organele trimise pentru un examen anatomo-patologic vor fi 
păstrate în borcane de sticlă, în spirt ordinar sau formol 5%. Apoi 
"borcanele vor fi astupate ermetie şi trimise imediat după facerea 
:autopsiei, spre examinare la un laborator sau Institut universitar 
de anatomie patologică. 

b) Piesele destinate pentru examenul îstologic vor fi bine alese 
din părţile cele mai caracteristice ale organelor respective. O piesă 
nu va îi mai: mare de 2 em.; bucăţile vor fi puse într'un borcan 
mult mai mare de cât volumul lor şi umplut cu alcool rectificat sau 
formol. 

« Pentru unele organe ca creerul, măduva, rinichii se preferă 
“conservârea într'o soluţie apoasă de formol 10%, substanţă ce se 
:găsește la îndemână. | 

c) Din lichidele de examinat, cum ar fi sânge, puroiu, ete. se 
va pune o cantitate în eprubete, iar o parte va, îi întinsă pe lame 
de stielă, useate apoi şi fiecare prevăzută cu o etichetă purtând 
“indicaţiunile necesare şi semnătura medicului care a făcut autop- 
sia, Bine împachetate şi prin intermediul judecătorului, vor fi tri- 
mise imediat la, un Laborator sau la un Institut Universitar, unde 
urmează să se facă examenul. Nu : 

După terminarea -examenului, cel însărcinat cu aceasta. va - 
Tăspunde prin raport amănunţit autorităţii respective, va pune la 
un loc părţile neîntrebuinţate, le va închide şi sigila cu sigiliul In- 
stitutului respectiv şi le va înapoia justiţiei, odată cu. raportul. 
Preparaţiunile microscopice, etichetate şi semnate de persoana, în- 
-sărcinată cu cercetarea, vor fi deasemenea, păstrate. aa 

| 2. Analiza chimică, — Ea, cuprinde reacţiunile produse în 
“timpul autopsiei şi cercetările ulterioare în cazurile de bănuială -de otrăvire. | 

Expertul are la îndemână, reactivii necesari pentru consta- 
tarea prezenţei albuminei sau a zahărului în urină; el caută al- 
-coolul în stomae; constată reacţiunea diverselor părţi ale tubului 
-digestiv, calităţile sângelui, al cărui examen spectroscopie îl face 
în cazurile de prezumţiune de asfixie prin oxidul de carbon, sau examenul crioseopie în caz de moarte prin înnec. Atunci când e “vorba de stabilit dacă moartea, a fost subită, se face proba, docima- ziei ficatului, | e | 

"Technica, spectroscopiei e pe larg expusă în capitolul exame- 
nului petelor. | a 

"In cazurile suspecte de otrăvire, expertul colectează şi con- 
„servă separat lichidele şi organele de analizat. In 'boreane cu gura 
mare şi de o capacitate de vre-o 2 litri pune: 1) stomacul şi mate-
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riile ce conţinea,. după ce organul fusese deschis şi. explorat; 
2) tubul intestinal dela. pylor la anus, deasemenea deschis şi cu 
conţinutul lui; 3) ficatul; 4) inima, porţiuni ale plămânilor, splina 
şi rinichii; 5) encefalul, inăduva spinării şi porţiuni ale muşchilor. 
Urina şi sângele sunt colectate în stiele cu. a. dop de stielă care se 
închide ermetic. IDE: 

Organele sunt conservate aşa cum au fost prelevate, nu se 
adaugă nici o substanţă desinfeetantă. Prin excepţie, dacă vasele 
urmează, să îie transportate la, o depărtare mare şi dacă putrefacţia 
e înaintată, se poate turna în ele alcool, avându-se însă grija de 
a se anexa o mostră din lichidul întrebuințat. -- RI 

3. Piesele de convingere. — Sunt cazuri când o parte însemnată 
a corpului — capul, un. membru — trebue conservată. Se injectează 
atunci în artera principală o soluţie de formol 20%, : 

Dacă volumul piesei de convingere e mai, mic, aceasta e con- 
'servată sau întwun lichid: conservator. sau uscată. Se conservă în 
acest mod porţiuni din piele şi din viscere, atinse de răni sau al- 
teraţiuni diverse. : 

Uscarea se întrebuinţează îndeosebi pentr oasele fracturate 
sau pentru capul fetusului. Timp de câteva zile lăsăm păiţile a- 

cestea să stea, într'o soluţie de formol 25%; apoi le scoatem şi le 
lăsăm să se usuce la aerul liber. — Pentru uscarea creerului .e 
nevoie ca în prealabil să-l: ţinem timp de douăzeci şi patru ore 
într”o soluţie de formol. 25% ; după aceea îl uscăm. . ' 

4. Desenul poate! să fie complementul util: al unei deseripţii: el 
precizează, atitudinea. — Fotografia serveşte la stabilirea identității; 
ea, păstrează imaginea, leziunilor rare. — Mulajul reproduce ditor- 
mităţile, leziunile, urmele, bă 

„5. Deschiderea animalelor, în cazuri de turbare, de otrăvire, de 
rănire, de boală contagioasă: după examenul extern, se procede la 
ridicarea pielei; apoi se ferestrueşte capul pe linia, mediană, de sus 
în jos, inclusiv occipitalul şi cele două maxilare, şi, se examinează 
cavitățile bucale. Se separă extremităţile trunchiului. Se deșchide 
toracele .eu ferestrăul. Se face o incizie încruoișată a. abdomenului 
şi se explorează viscerele. 

6. In autopsiile tardive, se constată, prezenţa insectelor £ a bacts- 
riilor,:a mucidineelor, agenţi destruetori ai corpului.: După insecte 
apar bacteriile (infuzorii, monade, vibrioni, fermenţi ai putrefac- 
țiunii) cari transformă în amoniac materiile azotate şi le distrug 
repede. Baccili luminoşi dau bănuială de otrăvire cu' fosfoi, 'Di- 
verşii bureţi, mucidineele, au o acţiune restrânsă: desvoltarea se 
face în condițiuni excepţionale; după natura terenului și după 
temperatură. | tea mi
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In ce priveşte apariţia diverselor specii de insecte din fauna cadaverică, Mâenin, în comunicarea sa făcută în 1894 la Academia, de Medicină din Paris, arată că ele (miriade de viermi cari sunt larve de muște, de coleoptere, de lepidoptere și de acarieni) nu se ivese decât succesiv. In sprijinul comunicării sale, “Mâgnin a invocat cazul unui cadavru de copil,: închis într'o cutie şi mumi- ficat, la care a putut stabili epoca morţii după insectele gă- site pe el: intervalul de 18 luni a fost verificat cu datele ulte- rior culese. 
Despre aceste specii de insecte şi despre succesiunea lor pe cadavru, al căror studiu formează ceeace se numeşte entomologia tanatologică, vom vorbi şi la capitolul desgropării şi apoi mai pe larg la capitolul care tratează despre „Putrefacţieti, 
7. Imbalsamarea. — Paraziţii cari apar în timpul vieţii (acho- rion, aspergillus) persistă puţin timp după moarte. Mucegaiurile se desvoltă uneori pe suprafaţa, unui corp îmbălsămat. 'Fayot în al său „Historique de la translation“, notează că atunci când, în 1840, sa deschis la S-ta Elena sicriul lui Napoleon . Bonaparte (deci după trecere de 19 ani dela moartea împăratului), sa con- statat, pe corpul bine conservat, un strat de spumă ușoară şi dia- “fană. R. Ferry citează un cadavru (păstrat sub sticlă la Fa- cultatea de Medicină din. Strasbourg) cu suprafața acoperită cu mucegaiu. 

  

IV. GREUTATEA ŞI DIMENSIUNILE PRINCIPALELOR ORGANE . 

De un netăgăduit interes e, pentru medicul-expert, de a avea, grupate întrun tablou, cifrele medii ale greutăţii și dimensiunilor * principalelor organe. 

1. Capul, 

a) Cutia craniană, 

Circonferinţa, țla adult) 0,"49 — 0,m65 
Diametrul antero-posterior 0,18 
Diametrul transversal 0,1835 — 0,ml55. 

b) Conţinutul cavității. craniane: 

  

Greutatea Lungimea, Volumul 

Bărbat  Femee o 
1. Encefalul 1858 gr. 1256 gr. 17 ctm. 1045. cme, 2. Cerebrul 1187 „ 109%, 9 135, 3, Cerebelul 143 „137 
4. Istmul și bulbul 26 „ 94 

85008, — Dr. 2. Minovici. Tratat de Medicină Legală. , 27
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c) Greutatea absolută a lobilor centrali: 

  

: GREUTATEA ȘI DIMENSIUNILE PRINCIPALELOR ORGANE 

  

  

  
    

Frontal Oceipital | “Temp, pariet. - Total 

Bărbat | | | 

Dela 25 la 45 ani 502 gr. IL] gr. 552 gr. 1165 gr. 
„ 10la90 „ 429, 112 , 458 „ 999 . 

„ Diferenţa „ —73 gr. + lar. — 94 gr. —166 gr. 

ăi Femee | 

Dela 25 la 45 ani 429 gr. 100 gr. 482 gr. 1011 gr. 
Dela 70la 90 „ 392, 91 n 416 , 899 

Diferenţa „— 37 gr. . —9 gr. — 06 gr. — 112 gr. 

II. Măduva spinării (fără rădăcinile nervilor). 

0,448 

b) Diametrul antero-posterior: 

a) Lungimea 

regiunea, cervicală 9 mm. 
2 dorsală 8 mm. 
> lombară 9 mm. 

c) Diametrul transversal: 
regiunea cervicală 13—14 mm. 

» dorsală 10 mm. 
» lombară 12 mm. 

d) Greutatea lichidului cefalo-rachidian 135 gr. 

III. Toracele. 
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Talia  Diam. transv.  Diam. vertie. post.  Diam. vert. ant. 

Bărbat . . 1m,62 0m 27 0,31 0m15 | 
Femee . . 11,56 0m,24 0m,29 0n,14 

Deschiderea superioară: 
Diametrul antero-posterior -0m,05 

3 transversal. P on 

IV. Inima. 

Bărbat | Femee Feimmee însărcinată 

Lungimea. . 98 mm. 94 mm. 
Lăţimea . . 105 mm. 100 mm. 
Circonferința (la baza ventriculilor) 250 mm. 
Greutatea . . 215 gr. 250 gr. 292 gr. 
Circon feri ina orificiilor: P

P
P
 

a) Inima dreaptă: orificiul tricuspid On, 120 — 
pulmonar 02,089 — 0,092. 

0m,127; orificiul
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b) Inima stângă: orificiul mitral 0,104 — 0m,109; orificiul aortie 0,077 — 0m,080 ” 
6) Lichidul pericavdic: 10 eme. 

V. Laringele. 

  

Bărbat Femee 
1. Diametrul vertical 44 mm... 36 mm. 2, » transversal 43 mm. 41 mm, 3. a antero-posterior 36 mm. 26 mm. 4. Marea circonferință | 136 mm. 112 mm. 

VI. Tracheea arteră, 
Bărbat Femee 

i. Lungimea. ...... + 13 tm. 11 ctm. 2. Diametrul antero-posterior. 22 mm. 21 mm. 3. » transversal 22 mm. 21 mm. 

VII. Plămânii. 
« Diametrul vertical . . . 27 ctm. . Diametrul antero-posterior ...... 17 ctm. ". Diametrul transversal : . 
a) Plămânul drept . 10 ctm. b) Plămânul stâng... 8 ctm. 4. Greutatea specifică: 
a) La copilul care n'a respirat. ..... „1,068 "_b) La copilul care a respirat şi la adult : . 0,490 3. Greutatea absolută: i | a) La copilul care n'a respirat ...... 65 gr. b) La copilul care a respirat . .....,. 95 gr. €) La adult: Pl. dr. 575 sr.; PL. st. 525 gr. 

VIII. Tubul digestiv, 
. Glandele salivare : 

a) Glanda sublinguală ... 3 gr. n submazilară . 8 gr. c) „ parotilă., , 0, . 26 gr. + Faringele: 
Dungimea e 

150 mm. Diametrul transversal: 
a) porţiunea superioară ........ 45 mm, b) „ mijlocie ......, „ese 40 mm, e) » inferioară ......., 35 mm, + Esofagul: | 
Lungimea -. + 240 mm, Diametrul ..,.., Ce 24 mm. , Stomacul: | 
Diametrul axului mare ,....., „+ 25 ctm: Diametrul dela marea la mica curbură + + 10—12 ctm.
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Diametrul dela o faţă la alta . . . . . . 3—S8 ctm. 

Greutatea medie . . . . cc... ... 130—160 gr. 

„ Dnodenul : 
Lungimea £ . cc... .. e 20 ctmi 

„ Intestinul subţire : | 
Lungimea . cc... .. 8 metri 
Diametrul mijlociu . . . .. 30 mm. 

. Intestinul gros: | 
Lungimea totală . . . . . . . . ... 0m,10 

Lugimea rectului e e... 0m,20 
Lningimea apendicelui ileo-coecul . . . . "0,07 

IX. Anexele tubului digestiv. 

1. Ficatul: 
Diametrul transversal . , . . . . . » 29 ctm. 

n antero-posterior . . . . . - 21 ctm. 
> vertical . . . . . . . 1 etm,. 

Greutatea .......- ea. 1.500 gr. 
Vesicula biliară . . . o. . . . . .. S—1l ctm. 

2, Pancreasul: 
Lungimea . . . . . . .. eee e 10 ctm, 
Inălţimea . . . cc... a... 4 ctm. 
Grosimea . . . . . . . . . . . . .... 2 ctm. 

Greutatea . . . . . . . .. .. ...... 65 gr. 
„ Splina: | 

Diametrul vertical . . . . . . .  . .... 12 ctm, 

» _antero- posterior Ceh. 8 ctm. 

- transversal Î ea .  .. 2 ctm. 

Greutatea o... .. . . .... „195—200 er. 

» la bătrâni ..  . . . .. .. .. 115 gr. 

X. Aparatul urinar. 

„ Rinichii : 
Lungimea . . .. . ...... a... 12,5 ctm. 
Lăţimea . . cc... ...... 6,5 ctm. 

Grosimea . .. e... .. . . .. ae 8,0 ctm, 

Greutatea . . . . . . .. . .. .... 130 gr. 
2. Ureterele: * 

- Dungimea « cc... .. 28 ctm. 

3. Vesica: 
Conţinutul: Za bărbat 550 gr., la femee 580 gr. ă 

4. Uretra: 
Lungimea: La bărbat 16 ctm.; la femee 3 ctm. 

XI. Aparatul genital. 

A) La bărbat 
1. Vesiculele seminale: 

Lungimea . cc... cc... ... 50 mm. 
Lăţimea, ce 9 mm
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2. Canalul deferent: 
Lungimea , . . 

3. 'Testiculul: ” 
Inălţimea .. o... 80 mm. 
Lăţimea, . e e 40 mm. 
Grosimea . .. o. 95 mm. 
Greutatea .. cc... 20 gr. 

B). La femee. 

45 ctm. 

  

  

1. Ovarul:. ” 
Diametrul transversal . . . ...... . 38 mm, 

» vertical . , . ... 1. 18mm. 
» antero-posterior ....... . 15 mm. 

Greutatea i. “7 er, 
2. Uterus Nulipare „ Multipara 

Lungimea 64 mm. 10 mm. 
Lăţimea, - 42 mm. | 45 ma. Grosimea, 22 mm. 24 mm. Greutatea 42 or. 45 gr. 

XII. Thymusul. 

  

Lungimea. 

La naştere .... i 50 mm. 
Până la 2 luni Pee a e 52 mm, 
Dela 9 luni la 2ani., ....... . 690 mm. 
„Dela 3 ani la Itani. . ....,... . 844 mm. Dățimea e ce 9741 nm, Greutatea ee 812 gr, 

| V. AUTOPSIA DESCRIPTIVĂ. 
„Il ne S'agit pas seulement d'inferpreter et de 

„Cataloguer des l&sions, mais îl s'agit encore et surtout de ne pas les laisser passer inapergues faute de savoir les depisteri. . 
(Zilgien) 

Numim astfel autopsia care, cu respectarea regulilor prescrise în „Instrucţiunile“ oficiale reproduse mai sus, aplică technicei propriu-zise o metodă specială de explorare şi studiare a fiecărei regiuni cadaverice, precum şi de caracterizare a leziunilor patolo- gice şi traumatice ce pot fi întâlnite în cursul explorării. Sub acest 
raport, contribuțiunile cele mas prețioase ca valoare îindicativă sunt: acele ale hui Virchov, Bourneville, Bricon, Suchard, Nauwerk, Orth şi îndeosebi admirabil „dlanuel ihtorique et pratique des autopsies“ al profesorului francez Zilgien, de care mă voiu servi şi cu, rezumându-l, adnotându-l, modificându-l şi întregindu-l cu 
considerațiuni personale de practică medico-legală de timp de:
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aproape patru decenii la Institutul JMedico-Legal din Bucureşti, 

prin procedeul de autopsie care-mi este propriu. | 

Inseş cuvintele adoptate ca motto arată preţul ce trebue pus 

pe o autopsie raţionată în care, după cum se exprimă Zilgien „am 

crezut util să contopim technica şi deseripţia macroscopică a le- 

ziunilor, pe cari autopsia are de scop de a le pune în evidenţă“. 

Cu aceasta se umple o lazună constatată în toate tratatele de me- 

dicină-legală, publicate până acum, dându-se astfel putinţă. medi- 

cului de a-şi reîmprospăta cunoştinţele absolut necesare în materie 

de anatomie patologică. 

1. EXAMENUL EXTERN AL CADAVRULUI 

Prin examenul metodic al feţelor anterioare ale corpului şi membre- 

lor, şi apoi al celor posterioare, medicul expert cercetează: 
a) Caracterele generale: sexul, etatea, talia, conformaţia, generală 

- (rachitism, morbul lui Pott, cte.), desvoltarea, starea generală de nutriţie 

(corp robust, musculos, gras, mijlociu, emaciat, ete.), alteraţiuni cutanate, 

edeme, infiltraţia, gazoasă, culoarea, pielei (icter, cachexia canceroasă, tu- . 

berculoasă, paludică; adisonism. ete.) crupţiuni; exanteme (rugeolă, scar- 

latină, cctima, prurigo, lichen, lupus, sifilis, ete.) și alte diverse afecţiuni 

(tumori, cicatrice vicioase, pigmentate, ete., fistule, diformaţiuni ete.), 

precum şi semnele de violenţă pe cap, faţă, sât, trunchiu și membre. 

b) Caracterele particulare. — Alte semne de identitate privind: 

părul, barba, culoarea irisului, ete.; dinţii, gingiile, orificiile naturale (ce 

se scurge prin ele: otoragii ete., dacă sunt sau nu permeabile ori astupate 

cu corpi streini, et€.); paloarea, neobicinuită a mucoaselor (hemoragii 

mari); forma, starea, pigmentarea şi scerețiunea mamelelor: dimensiu-- 

nile neobicinuite ale toracelui, balonarea pântecelui, vergeturi vechi sau. 

recente, hernii, ganglioni, varice. fracturi, luxaţiuni, echimoze, jupnituri,. 

zgărieturi, răni (contuze,. prin instrumente ascuţite, prin armă de foc, 

etc.); alte alteraţiuni ale scheletului. La maimele“e de notat: consistenţa, 

mobilitatea, natura accidentală a suprafeţei, vascularitatea pielei, ade- 
renţa, sau retracţiunea sfâreului, starea tuberculilor lui Montgomery din. 
jurul acestuia. Sfârcul va fi presat,” spre a se stoarce din cel lapte, 
-puroiu ruginit frecvent în cazurile de carcinom, sarcină, ete, 

Pe membrele superioare se va, nota: semnele de luptă; dacă în mâna 

victimei nu se găsește păr sau vreun alt obieet aparţinând criminalului. 
(un nasture dela haină, o bucată smulsă din haină, cămaşă, ete.). 

c) Rigiditatea cadaverică. — Aceasta începe la 3—6 ore după moarte: 
şi se generalizează după 94 ore. Ea. este mai precoce și mai pronunţată. 
la indivizii morţi de boli acute; mai târzie și mai uşoară la cei morți. 

de afecţiuni cronice. Ea începe cu gâtul şi maxilarul inferior, se întinde- 

. la membrele superioare, la trunchiu şi se termină cu cele inferioare. Rigidi- 
tatea, încetează după: 30 ore în ordinea în care s'a produs. Cu cât tem- 

peratura este mai rece cu atât ea se menţine mai mult. 
d) ividităţile cadaverice. — Ele sunt datorite putrefacţiei sân-. 

gelui, acumulat în părțile declive ale corpului, şi: difuziunii consecutive- 
a materiei colorante în țesuturile dimprejurul vaselor. 

Să nu se confunde lividităţile cadaverice cu echimozele, căci primele
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nu prezintă nici o umflătură, nici culoarea, specială a. echimozelor, varia- bilă după epoca exudatului sanguin, precum nici cel mai mic semn de extravazare a sângelui în mijlocul. ţesuturilor, Lividităţile, spălate cu apă, dispar; extravazatele traumatice, nu, — Se poate întâmpla să so găsească lividităţi pe ambele fețe ale cadavrului; în cazul acesta, există” prezumţiunea, unei schimbări a poziţiei iniţiale a corpului. e) Patrefacţiunea, — Ea începe mai curând sau mai târziu — după temperatură — și se caracterizează prin apariţiunea petelor verzui în fosele iliace, de unde se întinde apoi da, diferitele părţi ale corpului, Cu ocaziunea examenului extern, ca și în studiul următor al organe- lor interne, să nu se uite că unele leziuni, cari existau pe omul” viu, au “putut să dispară pe cadavru (exanteme, ete.); iar pe de altă parte, unele alterațiuni sunt numai rezultatul morții şi al îmbibaţiunii cada- verice. Da Sa ai 
"Să nu se uite că putrefacţia fabrică leziuni acute cari seamănă per fect cu cele patologice, — ceeace şi explică gravele confuzii făcute de experţii improvizaţi, Leziunile cronice rezistă -mai mult la, putrefacție, iar aceasta nu poate genera, leziuni analoage. : pf 

2, EXAMENUL INTERN AL CADAVRULUI. 

1. Capul şi cavitatea craniană. 
Technica: Printr'o inciziune, până la os, dela o mastoidă la cealalta, trecând prin creştetul capului, se determină 2 lambouri ale pielii capului, cari sunt disecate și resfrânte cu putere: înainte, până la arcadele orbi- tare, şi înapoi, până din- 

colo de protuberanţa, oc- pp mamei cipitală. Mușchii tempo- . ii Mi a rali sunt apoi, ori des- Ia e rai | prinşi din inserţia supe- 
Tioară, disecaţi de pe os 
şi resfrânţi în josul iîn- 
serţiei lor inferioare (a- 
tunei când avem la în- 
demână, perforatorul şi 
sârma, pentru fixarea ca- 
lotei de bază, după ter- 
minarea  autopsiei) ori 
sunt incizaţi transversal, | . 
până la os, prin locul pe ! - e 3 
unde vor fi ferestruite aa 
oasele calotei, ca "astfel 
ambele lambouri ale tem- 
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poralului să poată fi cu- |: aie 
sute unul de altul pen. bine ii 

_tru fixarea calotei, Fig. 61.— Capul şi cavitatea craniană: Poziţia, ca- Se determină cele 4 davrului cu capul tras peste marginea inesei. 
puncte pe unde va trece Se 

” terestrăul: 1—2 em.- deasupra arcadelor orbitare, protuberanţa occipitală 
externă, iar în părţile laterale: nivelul vârfului urechilor, Se ferestruesc 
oasele până la dura-mater cu ferăistrăul mic, ori, dacă ne servim de feres-
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trăul mare, se taie calota dimpreună cu Jumătatea de dură şi de encefa! 
ce-i corespunde începând de la frunte .şi terminând la nivelul protu- 
beranţei occipitale. 

In timpul acestor manipulaţiuni, se examinează rând pe rând: 

1, Pielea capului care poate prezenta: echimoze, cicatrice, răni super- 
ficiale sau profunde produse prin diferite feluri de instrumente: conton- 
dente, ascuţite, înţepătoare, arme de foc, ete.; “bose sanguine (cucue), 
revărsări de sânge între oase și pericraniu (traumatisme, cefalhematomul 
nonilor-născuţi), cdem şi infiltraţia gazoasă a țesutului conjunetiv sub- 
pericranian, flegmorn difuz, erisipel, encefalocel, meningocel, ete. 

" “ In caz când trebuie să constatăm, dacă există pe pericraniu cicatrice 
vechi, radem părul capului. — Atunci când cadavrul e al unei femei, 
despărțim părul în două printr'o cărare dela o urechie la cealalta, dând 
o parte a părului spre faţă, iar cealaltă pe. spate. Pe această cărare se face 
inciziunea. Se notează: lungimea, desimea, și culoarea părului; dacă e 
natural şi nevopsit, ori perucă, 

2. Oasele bolţii craniului.— - După, ridicarea periostului cu răzușa, 
se caută: crăpături (sunt unele crăpături atât de fine că nu pot; fi deo- 

  

      
Piz. 62. — Capul şi cavitatea craniană: Secţiunea pericraniului. 

sebite decât de un ochiu foarte experimentat; de accea recomand. ca ope- 
ratorul să aibă la îndemână puţină negrosină cu care, topită în apă, se 
vopseşte calota; aceasta fiind în urmă spălată, fisurile devin vizibile), 
fracturi, înfundări ale oaselor, perforaţiuni, exostoze, osteofite, perio- 

stoze, duritatea şi rezistenţa oaselor (osteo-poroza, senilă; în unele hidro- 
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cefalii osul se deprimă numai la apăsarea, cu degetul); se măsoară gro- simea, oaselor în raport cu fracturile ce le pot prezenta, — necroze, leziuni sifilitice,  sinos- i 
tozele premature : f? 
(epilepsie,  idio- 
ție) sau târzii 
(hidrocefalie), 

fontanelele, Ja 
copii. 

  

3. Dura-mater 
poate fi mai 
mult sau mai 
puţin destinsă de 
conținutul  ence- i 
falic, ca şi când .î. 
acest conţinut ar 
fi mai mare de- 
cât cavitatea cu- 
re!'l cuprinde (e- 
dem, colecţii pu- 
rulente, hemora- 
vii si 1 în- . . . . : 
SN ȘI tumori In Fig. 63. — Capul şi cavitatea craniană: Desfacerea lamboului tra — craniene, perieranian anterior. ete.). 

A) Faţa exterioară a durei-mater. — 1. Se cercetează, distensiunea 
sinusurilor vânoase şi plenitudinea, vaselor intra-durale; culoarea durei 

(albicioasă, icterică, ro- 
AI ra + | şie, ete); gradul ei de ae 1 --":| aderență atât de su- 

prafaţa osoasă endo- 
craniană (alcoolism 
cronic, ete.), cât şi de 
creer prin ţesut gomos 
circumscris sau difuz, 
tumori, ete. In trau- 
matisme "se vede a- 
desea această membra- 
nă disecată de chia- 
guri supradur-meriene 
ocupând de preferinţă 
teritoriile arterelor me: 
mingee mijlocii. Ea 
poate fi ruptă de frag- 

Fig. 04. — Capul și cavitatea craniană: Desfacerea mente osoase înfunda- lamboului pericranian posterior. te, ete. (hematom). Se 
| vor examina granula- ţiile lui Pacchioni dacă sunt hipertrofiate și numeroase, — granulaţii cari uneori sunt atât de mărite că aproape pertorează calota craniană. | 2. Se deschide cu foarfeca mică sinusul longitudinal superior care poate să conţină sânge lichid, cheaguri sau să fie trombozat ori supurat. 

3. Se incizează dura-mater în lungul marginii de ferestruire â oase- 

       

  

pr, apei.   
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lor, observând ce:se scurge din cavitatea craniană: serozitate edematică,. 
„sanguină, puroiu sau sânge lichid. 

B) Faţa interioară. — Pachimeningitele pot fi: 
a) Simple, cronice, observate mai ales la bătrâni, în epilepsie, la. 

alcoolici, alienaţi, etc. Dura e aderentă de os pe unde e îngroșată, Alte 
ori e aderentă peste tot şi se poate calcifica sau osifica, 

b) Supurate, consecutive supurațiunilor oaselor craniului.. Pe o în- 
tindere, circumserisă există puroiu, între dura și osul cariat şi neerozat.. 
Dura, imflamată, are mici abcese în grosimea ei cari se pot perfora, iar 
puroiul poate ajunge până în creer, unde formează un focar supurat;. 

    

   

. 

a 

[,. i aouret   

n „Fig. 65. — Capul şi cavitatea craniană: Ferestruirea capacului craniului. 

c) Tubercutoase, îreevenie la dura-mater rachidiană (morbul lui. 
Pott). Dura îngroșată, cronie inflamată, prezintă plăci gălbui sau cenușii 
cu muguri cenușii, tuberculi comunicând cu abcese osifiante externe. Mai 
târziu, dura, aşa inflamată, formează un conduct fibros, care comprimă. 
măduva, determinându-i o scleroză transversă. 

d) Sifilitice. — In forma difuză sunt 2 varietăţi: 1) numai dura. 
singură e mult îngroșată, e cenuşie-gălbue, tare şi aderentă de: menin- 
gele subjacente; 2) osul este mai întâiu atins, spongios, necrozat sau. 
presărat cu. osteofite, iar între el și dura există o substanţă galbenă, slă-- 
ninoasă, dură, ocupând adesea mari întinderi. 

În forma gomonsă, dura-mater e îngroșată, dură, cenuşie şi presă- 
rată de noduli galbeni, cât boabele de mazăre sau cireşe, tari sau moi» 
după vechime.
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„€) Heoragice, ocupând deobiceiu teritoriul de rumificațiune a, arte- rei meningee mijlocie." Inflamaţia, hemoragică a seroasei determină for- 
marea, unei neomembrane subțiri, vasculară, şi puţin aderentă, dar care cu timpul se poate compune din numeroase lamele superpuse, ruginii şi mai 
groase la, centru decât la, periferie. Foiţa, viscerală arachnoidiană nu pre- 
zintă aderenţe. Leziunea poate fi limitată sau generalizată la una din 

  

      . . . ii ! " - . 

Fig. 66. — Cupul și cavitatea craniană: Seeţionarea craniului odată cu creerul, . , .. cu ajutorul ferestrăului mare, 

jumătăţile laterale ale durei: sau la întreaga suprafaţă internă a durei. . 
mâăter. Sângele revărsat în falsele membrane poate inunda, şi cavitatea. 
interarachnoidiană, unde se pot găsi cheaguri stratificate sau resorbite, 
ori numai materii colorante hematice, 

2, Scoaterea encefalului. 

Dura-mater este ridicată, după ce a fost tăiată cu foarteca de jur 
împrejurul liniei de ferestruire a, oaselor, Se desinseră dela inserţia ei 
la creasta cocoșului şi se trage cu putere înapoi, lăsându-se să atârne 
până după extragerea encefalului, — când va fi toată scoasă prin des- 
lipirea, depe baza craniului. Aceasta în caz când deschiderea craniului se 
face cu ferestreul mic. — Extragerea encefalului se practică, astfel: cu 
degetele mânii stângi se ridică lobii frontali tăind, în dreptul oaselor 
bazei craniului cele 6 perechi de nervi şi vasele cari iese din craniu, '— 
pe cât posibil la nivelul ieșirii .lor din oase. Susţinând creerul în palma: 
mânii stângi pusă sub lobii oceipitali, se taie cortul ercerului mic, dela. 
stânga spre dreapta, urmând marginea superioară a stâncilor. Apoi după, 
ce s'a secţionat și celelalte 6 perechi de nervi şi vasele, se înfige cuțitul” 

.
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în canalul vertebral, lunecându-l pe fața anterioară a gaurei occipitale, 
şi se secţionează, dintr'o tăetură transversală, măduva prelungită, cât 
mai jos posibil. Servindu-ne apoi de ambele mâni — fixând cu stânga, 
encefalul, iar cu arătătorul şi mijlociul dela mâna, dreaptă, călare pe 

" măduvă — se trage encefalul în afară. - 
Odată scos, encefalul e cântărit, 

Se examinează baza craniului, spre a se vedea dacă există colec- 
'țiuni seroase, purulente, sanguine, ete. 

Cu o pensă — construită după indicaţiunile mele — se ridică dura- 
mater bazală depe suprafaţa osoasă, endocraniană, pentru cercetarea frac- 
turilor, crăpăturilor, necrozelor şi altor "leziuni ale bazei craniului. 

Se examinează creerul învelit în membranele subţiri, cercetându-se: 
culoarea, consistenţa, gradul de ramolire, putrefacție, fluctuaţie, depre- 
siuni sau ridicături însoţind supuraţii, tumori, ete.; petele echimotice, 
tromboze şi embolii, vreun miros particular (gangrenă, putrefacție, alcool, 

cloroform), ţinând seama, în unele constatări, de temperatură şi de timpul 
scurs dela moartea individului. 

A. Examenul meningelor subțiri 

Meningele subțiri sunt formate din: 1) foiţa viscerală a arachnoidei; 
2) țesutul celular sub-arachnoidian; 3) pia-mater sau membrana vasculară. 

” Meningele vor fi ridicate depe creerul mare cu degetele, ajutate sau 
nu de o pensă, începând depe faţa internă a fiecărei emisfere şi obser- 
vând dacă există sau nu aderenţe de suprafaţa corticală encefalică. 

Se va constata: gradul de hiperemie a, acestor membrane, edem, hemo- 
ragii, anevrisme miliare, embolii, tumori, supuraţie, transparenţă, îngro- 
sare, opacifiare, coloraţiune anormală, distensiune, pierderea luciului, ete. 

Infiltraţia, seroasă meningee, turgescenţa vaselor şi extravazatele 
sub-arachnoidiene ce se întâlnesc atât de des trebuese cercetate, dacă 

sunt de origină inflamatorie sau sunt rezultatul imbibiţiunii cadaverice, 
al hipostazei sau al agoniei. Să nu se uite că, hiperemia, inflamatorie a, 
pieimater caracterizează alterațiunile morbide, iar spaţiile sub- arachnoi- 
diene sunt sediul frecvent al inflamaţiunii și exudaţiunilor (serozitate lim- 
pede, tulbure, puroiu, sânge). 

B. Leziunile meningelor 

1. Meningita acută, simplă este de două feluri: 
'a) Meningita seroasă (insolaţie, reumatismul cerebral, etc.). este 

caracterizată prin: hiperemie inflamatorie intensă a meningelor, țesutul 
celular sub-arachnoidian este infiltrat cu lichid sero-fibrinos tulbure. 
Plexurile coroide sunt intens congestionate, iar în lichidul ventricular, 
mai abundent ca, în stare normală, plutese mici flocoane fibrinoase. 

b) Jleningita supurată (de origină traumatică, necrotică, otică, sinu- 
sală, nazală, ete.) poate fi ori localizată î în punctul de intrare al infecţiunii, 
ori mai mult sau mai puţin generalizată, - 

Hiperemia. inflamatorie meningeală este intensă, iar exudatul sero- 
purulent sau purulent infilţră țesutul celular sub- arachnoidian edemaţiat 
şi de preferinţă, pe tractul vaselor meningee. Vasele piei-mater pot fi
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astupate cu tromboze fibrinoase, iar exudatul fibrino-purulent poate 
năvăli și în ventriculii cerebrali, 

“Forma, supurată a meningitei are 2 varietăţi: 
a) dleningita cu pheumococi în care exudatul purulent are 6 culoare. 

galbenă-verzue și abundă pe convexităţi la, nivelul șanţurilor şi al vase- 
lor mai des decât la bază și pe creerul mic. 

5) Meningila cerebro-spinală: arachnoida. este uscată și acoperită 
cu un exudat fibrinos subțire. Pia-mater este intens hiperemiată, mai ales 
pe părţile laterale ale emisferelor şi pe faţa superioară a creerului mie. 
"Țesutul sub-arachnoidian este infiltrat cu exudat sero-purulent cenușiu- 
gălbui sau verzui care se continuă și în lungul măduvei spinării, iar în 
jurul nervilor şi vaselor acest exudat este dispus în formă de făşii. Cana- 
lul mădular este plin cu un abundent lichid sero-purulenț. 

  

Fig. 67. — Faţa externă a emisferului cerebral stâng: aa, secțiunea pre- . frontală; — bb, secțiunea pediculo-frontală ; — ce, secţiunea frontală; — dd, secţiunea parietală ; — ee, secţiunea pediculo-parietală ; — 
ff, secţiunea occipitală, . 

2. Meningita tuberculoasă își are sediul caraeteristie la baza creern- 
lui mare şi în scizurile sylviene. Este caracterizată, prin: 1) congestia piei-mater care mai poate fi îngroșată, dură, rezistentă, slăninoasă la 
baza creerului şi aderentă de substanţa cerebrală; 2) spaţiile sub-arachnoi- 
diene sunt infiltrate cu un exudat fibrino-purulent, galben-verzui, dispus 
în lungul vaselor „precum şi la bază, la origina nervilor şi pe seisurile 
sylviene; 3) prezenţa granulaţiunilor tuberculoase, în “număr adesea considerabil, mai abundente pe traectul vaselor sylviene şi al ramifica- 
țiunilor lor. 

3. Meningo-encefalita difuză determină îngroșarea piei-mater, care 
poate să, devină sidefie și fibroasă, infiltrată cu un exudaţ gelatiniform 
sau sero-sanguinolent;: și totdeauna aderentă, parţial sau generalizat, de 
substanța. corticală. La, decorticaţie meningele, aderente, interesează, cor- ticala, cerebrală, rupând fragmente din substanța nervoasă. Se va avea
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în vedere gradul de putrefacție și dacă nu cumva, cadavrul a fost con- 

gelat, — caz în care meningele târăsc cu'ele o parte din scoarţa cerebrală. 

Ia alcoolici se găsese plăci sidefii ale meningelor, provenite din 

„contopirea intimă a arachnoidei-cu pia-mater, ambele îngroșate la nive- 

„lul lor. 
Tumorile meningelor pot îi sarcoame, fibroame, osteoame, lipoame, 

etc.; plăci cartilaginoase, osoase, calcifiate, kiste hydatice unice şi cisti- 

-cerci totdeauna multipli. 

C. Examenul extern al encefalului. ' 

După ridicarea meningelor subţiri, servindu-ne de ochiu şi de pipăit, 

se cercetează: numărul şi forma circonvoluţiunilor, macrogirie, micro- 

girie, porencefalie, culoareu, starea substanţei cenușii, neregularități, 

eroziuini, hiperemie, focare de ramolisment; consistenţa, care uncori poate 

:fi atât de mică încât substanţa: cere- 
_brală se poate rupe sub acţiunea unui 
slab curent de apă. Alte ori creerul e 
tare, scleros. Intre aceste stări se gă- 
sese variate stări intermediăre, cari în- 

-soţese alteraţiuni generale sau parţiale 
:ale creerului,    3. 

Fig. 69.— Secţiunea pediculo-frontală: 
= mu 1 2, 3circonvoluţiunile frontale.— 4, 10- 

bul insulei. — 5. circonvoluțiunile or- 
„ bitare.—6. extremitatea anterioară a cir- 
convoluțiunilor temporale. — 7. circon- 

- ” " voluţiunea corpului calos.—8, 9, 10. fas- 

Fig, 68.— Secţiunea pre-frontală: | ciculele pediculo-frontal superior, mijlo- 
1,2, 3, cele 3 cireonvoluţiuni fron- ciu și inferior.—11. fasciculul orbitar.— 

itale.— 4. circonvoluțiunile orbi- 12. corpul ealos.—13. nueleul caudat.— 
- tare.—5. circonvoluţiunile feţei in- 14. capsula internă.—15. fasciculul len- 
terne a lobului frontal.— 6. cen- ticular.—I, centrul agrafiei —II, centrul 

--trul oval (fasciculele pre-frontale). - afaziei. ie 

Depărtându-se cu degetele circonvoluţiunile şi scisurile lui Sylvius, 
se vor cerceta, șanțurile și circonvoluţiunile dintre cari unele pot lipsi, 
altele pot fi mai mari sau mai mici, mai ridicate, mai subțiri, atrofice, 

ete.; se vor cerceta nervii cari iese din baza ercerului. | 

D. Examenul intern al encefalului. - 

, Encefalul este explorat prin diferite seeţiuni practicate în grosimea 
lui. Dintre multiplele metode de secţiuni procedeul Pitres îl socotim bun 

= și expeditiv, ca, unul ce se aplică mai bine la explorările medico-legale.
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„Acest, procedeu consistă în practicarea, pe fiecare emisferă, a 6 “secțiuni verticale și aproape paralele cu șanțul lui Rolando, după ce însă creerul "mare a fost decorticat.şi apoi separat de ereerul mie şi de istmul encefa- lului printr'o secţiune complectă a acestei. din urmă porţiuni encefalice. (fig. 67—14). 

Aceste scoţiuni permit a se studia diferitele. părţi componente ale encefalului: substanțele cerebrale, 

A 3 

  

I ig. 90. — Secţiunea frontală: 1. cir- 
-conr. frontală ascendentă.—2, piciorul pa- 
rietalei ascendente.—3, circonv, insulei.— 
4, 414/!, cele 3 circonv. temporale.—3. fas- 
cicolul frontal superior.—6. fascie. fron- 
tal mijiociu.—7. fascic. frontal inferior.— 

-3. faseie. sfenoidal. — 9. corpul calos.— 
- 10. nueleul caudat. — 17, pătura op- 
“tică.—12. capsula internă.— 13. nueleul 

” lenticular.— 14,: capsula externă.— 15. a- 
vant-mur.— I]I. centrul motor al mem- 
'brului inferior. — IV. centrul motor al 
membrului superior.—V. centrul motor! 
-al feței, 

nucleii centrali, vasele, ete., propor- 
țiunea dintre cele două substanţe pre- 
cum şi multiplele leziuni ce le poate 
prezenta encefalul. | 

  

Fig. 71.— Secţiunea parietală: 1. cir- 
„conY. parietală: ascendentă. — 2, cireon- 
voluțiunile insulei.—3, 3, 31, cele 3 eir- 
convoluțiuni temporale.—4, 5, 6, fasci- 
colul parietal superior, mijlociu și infe- 
Tior.—7. faseicolul sfenoidal—8, eircon= 
voluțiunile hipocampului. —.10, 11, 12, 
13, 14, 15, ca şiîn figura precedentă.—- 
IIL. centrul mo:ot al membrului in ferior— 
IV. centrul motor al membrului su- 
perior.—YV. zona de origină a fancico= 
lului genieulat.— VIII. centrul surdităței 
verbale, . 

e 

Substanțele cerebrale pot fi normale, ramolite, presărăte cu puncte roşii, cari sunt orificiile deschise ale capilarelor și din care iese, la pre- isiune, picături mici de sânge. 
„Se va nota forma, dilataţiunea și conținutul ventriculilor. Acest con- . “ținut poate fi reprezentat prin serozitate limpede, tulbure, puroiu, sânge, -Se va urmări dacă acest conținut n'a inundat şi ventriculii 3 şi: 4 până în creerul mie. - 

Corpii striaţi şi păturile” optice pot fi cu volumul micşorat, indurați, - injeetați, Bi pot conţine focare hemoragice recente sau vechi, cavităţi, -ohiste, ramolisment, sau să fie infiltraţi cu produse tuberculoase. 
Pânza coroidiană şi plexurile coroide pot fi aderente de părţile sub- jacente; ele pot prezenta, pete echimotice, plăci purulente, cheaguri mici, granulaţii de hematoidină tubereuloase, tumori erectile, hidatice, ete. 
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Glanda, pineală poate fi chistică sau infiltrată cu caleuli cu baza, de 
calciu. ” | 

Protuberanţa și bulbul vor fi exploraţi prin secțiuni transversale. 
(fig. 75). 

Se va cerceta, planşeul ventriculului cerebelos prin încizarea mediană 
a lobului mijlociu cerebelos și a valvulei lui Vicussens. Emisferele cere- 

"beloase vor fi secţionate prin dreptul liniei circonferenţiale a lui Vieq- 
d'Azyr și prin secţiuni radiare ale fiecărei porţiuni de cerebel rezultată 
din incizia precedentă. | 

* 

x * 

In afară de sceţiunile Pitres, se 
mai pot întrebuința, pentru anume 
explorări şi procedeele de secţionare 
Virehow şi Flechsig (al căror desen 
schematic îl dăm în figurile No. 76, 
17 şi 78). Aceste două metoade sunt 
însă mai grele de aplicat, din conside- 
rațiunea că, în expertizele medico-le- 
gale (cari îndeobşte nu se fac imediat), 
creerul e mai mult sau mai puţin    putrefiat, 

Fig. 72. — Secţiunea pediculo-parie- 
tală;—1, lobulul parietal superior.—?, lo- 
bulul parietal inferior. — 3,3, 3!!, cir- 
convoluţiunile temporale.—4, 5, fascico- 
lul pediculo-parietal superior și infe- : 
rior.— 6 fascicolul temporo-sfenoidal.— : Fig, 73.— Secţiunea occipitală: 1. Cir. 
7, circonv. 'eorpuluifealos. — 8, cireonv. conroluţiunile oecipitale, — 2. cireonvo- 
hy poca" pului.—9,.10, 11, ea şi în figura - Inţiunile feţei interne a lobului oecipi- 
precedentă.—VI. centrul'cecităței: verbale * tal.—3. fasciculile oceipitale, 

E. Leziunile creerului 

a) Inhiperemie sau congestie cncefalul are o culoare roză, un aspect 
turgescent; și pare mai mare. În acest caz trebuie ţinut seama de poziţia 
— declivă sau ridicată — în care a.stat cadavrul mai mult timp. Circon- 
voluţiunile par îngrămădite între ele, iar. șanțurile par mâi șterse. La 
secţiune, substanțele sunt presărate cu mici puncte roşii din care iese, 

-la presiune, mici picături de sânge negru. - : 
bj Anemia se caracterizează prin culoarea palidă a celor două sub- 

stanţe, cari se pot deosebi cu oarecare greutate. Anemia „poate fi generali- 
zată sau localizată la un teritoriu vascular (alteraţiunea unei artere). 

"c) In'edem și hidrocefalie există o cantitate, adesea enormă, de sero- 
zitate limpede, gălbue, ncinflamatorie, care destinde cavitățile encefalice, 
infiltră țesutul cerebral. Alte ori și spaţiile sub-arachnoidiene sunt infil- 
rate '(IIidrocefalie externă). 

1. Edemul poate să fie acut (apoplexie seroasă) sau cronic. Ventri-
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culii pot atinge dimensiunile enorme, iar substanţele cerebrale pot fi 'nor- male, ramolite sau scleroase. ! „2, Hidvocefalia poate fi unilaterală sau bilaterală. Ventriculii: cere- brali pot forma, o singură cavitate prin dispariţia septului lucid. d) Hemoragia cerebrală se manifestă sub 2 forme: capilară şi în focare, 
” 

a C/, 5 

. lui 
Circ. corpului Cale 

a 

iz Colea” 

Lebulul Lingua] 

  

Fig, 14.— Faţa internă a emisferului cerebral stâng. 

1. În hemoragia capilară nucleii de infiltraţie hemoragică, totdea- una, multiplă, se găsesc presăraţi pe întreg encefalul. Ei sunţ formaţi din reunirea mai multor focare punctiforme de hemoragii, provenite din rup- tura capilarelor. Capila- 
rul rupt este în mijlocul == 
focarului, iar focarele LIN 
sunt mai dese în centrul > 
nucleului şi mai rare la 
periferia lui. Substanţa 
cerebrală  dejurîmprejur E 
este roșie și ramolită. EL 

Cu timpul, sângele re- | 
vărsat se modifică; nu- 
cleul devine ruginiu, ca- 
feniu, ardoazat, iar în INS 
locul lui se desvoltă chis- NE Să 
te mici cu pereţii colo- : 
rați de pigmentul san- 
guin. 

2. Hemoragia în focare ; | este de ordinar unică şi localizată în nucleii centrali sau în circonvoluţiuni.. - Sângele revărsat distruge substanţa cerebrală şi poate inunda, ventriculii “ori spaţiile sub-arachnoidiene prin distrugerea septului lucid sau a tri- gonului, In acest caz focarul este voluminos, destinde cireonvoluţiunile și este vizibil prin exteriorul creerului, In jurul focarului se găseşte tot- deauna o:zonă de echimozare punctiformă sau apoplexie capilară. La început, sângele revărsat este lichid; după câteva zile el se 
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= Dom adinet . 
Fig. 75. — Secţiunile creeruliii: Secţiunile paralele 

ale protuberanței și bulbului, : - 

85008, — Dr. M. Ainocici, 'Trataţ de Medicină Legală, 28
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încheagă, iar dacă individul supravieţuește, cheagul se decolorează, se 
fragmentează și se resoarbe, rămânând în urmă: sau un chist apopleectie 

cu conţinui; seros, 
limpede şi mărginit 
de o membrană pis- 
mentată, sau o. Gu-. 
catrice liniară, ru- 
ginie sau galbenă. 

e) Ramolismentul 
.ischemic rezultă din 
obliterarea unui vas 
printr'un.: embolus 
sau o tromboză. A- 
ceasta din urmă 

poate să fie de na- 

tură. sifilitică sau 
endarterică  atero- 
matoasă.  Ramolis- - 
mentul e mai frec- 

Fig, 16.—Secțiunile creerului: Procedeul Vireh w (pentru vent periferie de- 
o mui bună observare a nucleilo centrali): ' cât central, lar for- 

: „Prima secțiune. : ma focarului ische- 

mic variază după 

cauza care Pa produs. In embolie, el are forma unui con cu vârful în artera 
astupată; în tr omboză există plăci diseminate, gălbui, moi sau dure, uscate 
şi turtite. Pe lângă substanta cenușie poate să, fie interesată şi cea albă, 
în porţiunea, ce-i 
corespunde. Ţe- 
sutul ramolit își 
pierde consisten- 
ja şi coeziunea; 
el este moile, ter-: 
ciuit, friabil, un 
mic curent de a- 
pă îl dezagregea- 
ză  numaidecât. 
Cu timpul ţesu- 
tul ramolit şi Ii- 
chefiat se resoar- 
be, pereţii dim- 
prejur se îibroi- 
zează şi termină 
prin a. se cicatr- 
za, lăsând o de- 
presiune sau o 

'deformaţiune. Fig. 17. — Secțiunile creerului: Proccdeul Virehow : see- 
Î) EHncefalitele ţiunile următoare (pentru complectarea celei dintâi). 

sau inflamaţi-. 
unile acute ale substanţei cerebrale (boli infecțioase, intoxicaţiuni, supu- 
raţie de vecinătate, etc.) pot interesa ambele substanţe. Focarele sunt mul- 
tiple, tumetiate, de formă și dimensiuni variabile, moi, roșii, şi se pierd 
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treptat în părţile sănătoase cari 
noase. Elc pot fi roșii sau galbene, 
abundența. de globule purulente. 

9) Abcesele encsfalice sunţ difuze 
lent galben-verzui, fără miros, vâscos. 

- pot irupe în ventriculi sau în spaţiile 
h) - Emcefalitele cronice cu- 

prind: 
1. Emcefalita difuză congenitală 

(Virehow), caracterizată prin mici 
focare opace, albe-gălbui, disemi- - 
nate pretutindeni, dar mai ales pe 
circonvoluţiuni. 

2. Seleroza lobară primitivă care 
interesează, ambele substanțe ale 
unui lob sau ale unei părţi din 
lob. Este unilaterală sau bilaterală, 
localizată pe teritoriile arterale Şi: 

se. prezintă sub 2 forme: 
In forma atiofică, regiunea în-' 

teresată are volumul sensibil ic- 
- şorat; circonvoluțiunile şi şanțurile - 
sunt aproape dispărute, Substanțele 
sunt dure, elastice, quasi-cartilagi- 
noase, Vasele par mai numeroase 
din cauza retracţiunii țesutului ce- | 
rebral. | A 

In forma, hipertrofică se găsese 
nuclei duri, fibroşi, albicioşi, ro- 
tunzi sau turtiţi cari pot ajunge 
până la dimensiunile unei monede 
de 5 lei, situaţi pe circonvoluțiuni - 
şi chiar în nueleii centrali. Ei nu 

_ interesează meningele. 
3. Porencefalia este un proces 

distructiv, ncerobioţie și înflama- 
tor, în raport cu vasele arteriale; 
consistă 'într'o pierdere de sub- 
stanţă, profundă, care distruge cir- 
convuluțiunile și, pătrunzând mai 
“mult sau mai 
albă, atinge uneori şi. ventriculii. 
Porencefalia se” prezintă sub dife. rite aspcete: fisuri în 'regiunea sci-. zurei Sylvius sau Rolando; esca- 
rațiuni rezultând din distrugerea 

puţin în substanța 
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sunt edemaţiate, moi şi aproape gelati-' 
după cum predomină hemoragia sau 

şi închistate, au un conţinut puru- 
Ele pot fi unice sau multiple şi 
arachnoidiene. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

            
Fig. 78; — Scoţiunile creerului: Secţiunea lui Flechsig': 1. Sexymentul anterior al cap- sulei interne, — 2. Segmentul posterior. — 3. Genunchiul său.—4.: Nueleul lentieular.— 5. Nueleul codat. — 6. Stratul optic, — 7. Prelungirea anterioară a ventriculului lateral, —. 8. Prelungirea posterioară, — 9. Septum lucidum "Și cavitatea sa cen- trală.—10-10. Stâlpii anteriori şi posteriori ai trigonului.—11, Corpul eulos.—12, Avant- murul.— 13. Capsula 'externă. — 14, 

insulei. — 15; Seisura lui Sylwvius. 

“uneia, sau mai multor cireonvoluţiuni; cavităţi chistice sau membranoase cu conținut lichid incolor, gălbui sau brun. Aceste leziuni sunţ mascate de: un punct meningeal vascularizat, 1) Pibereuloza cerebrală se 
dure, cenușii, caleifiate sau nu. 

prezintă sub formă de masse muriforme; 

Lobul: 

.
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7) Sifilisul creerului afectă, ca și în alte organe, forma gomoasă şi 
forma arterială, endarterică. 

1. Gomele variază ca număr şi'ca sediu.. Ele sunt mici tumori -de 
mărimea mazărei sau a cireşei, având margini neregulate, festonate. 
Suprafaţa lor este gălbue, netedă, ridicată sau deprimată, aderând de 
pia-mater care este îngroșată la nivelul lor. Ele pătrund profund î în sub- 
stanţa, nervoasă. n 

2. Alteraţiunile sifilitice ale arterelor se prezintă sub 2 forme: - 
“Arteriole îngroşate, trombozate, încunjurate de gome mici, gălbui, 

ca nişte boabe de meiu sau de mazăre, desvoltate în țesutul conjunctiv al 
piei-mater și îndeosebi împrejurul arterelor dela baza creerului. 

Emdarterita vegetantă şi periasterita proliferativă, în care vasul este. 
transformat într'o massă noduroasă, cu calibrul strâmtat şi deviat, trom- 

bozat. la acest nivel, prezentând anevrisme sau simple dilataţiuni parţiale. 
*) Pumorile creerului sunt variate. Ele pot fi primitive sau metasta- 

tice. Pot fi desvoltate din meninge, din creer, din oasele craniului sau 
“din cavitățile vecine. Cele mai frecvent întâlnite sunt: carcinomul ence- 
faloid sau skiros, tumorile melanice, sarcomul, papilomaul (desvoltat în 
interiorul-ventriculilor, sub formă de vegetaţiuni vascularizate), fimomul, 

- nevromul, — anevrisme, kiste ser. oase ori parasitare (cisticerei, echinococi). 

5. Ochiul, 

“La stabilirea, identităţii, se vor examina, în prealabil genele, sprin- 
cenele (formă, culoare, imbinaţie, direcţie), deschizătura, pleoapelor, direcţia 
acesteia, umflătura pleoapei inferioare, ochii artificiali, enucleaţia, culsa- 
rea ochiului, pupila, arcul senil, corpii streini, eventualele anomalii, diferi- 
tele boli de ochi. — Se notează eventualele leziuni ale orbitei. | 

A) Technica.— Se degajează, cu ciocanul, bolta orbitei, dela mar- 
ginea orbitară a frontalului până la, gaura optică, scoțându-se o lamă de 
formă triunghiulară (vezi fig. 19 litera d). Globul ocular şi nervul optic 
sunt curăţaţi de mușchii și de grăsimea cari îi încunjură. Segmentul 
posterior al ochiului e despărţit de segmentul anterior şi ridicat; odată cu 
nervul optic. Pentruca, pupila, să rămână neagră, se umple orbita cu un 
tampon de vată înegrită; la, rigoare se pune peste tamponul de vată ochi 
artificiali cari dau cadavrului o asemănare mai mare cu individul viu. 

B) leziunile ochiului.— a/ In prima perioadă a tabesului, nervul 
optic e vascularizat, ramolit, atrofiat, transformat în cordon fibros, Pe 
secțiune, e cenușiu, semi- transparent. Leziunea atinge” treptat papila, 
retina și chiasma. Se poate uneori găsi hyperhemia tuberculilor qua- 
drigemeni. 

b) Suprafaţa nervului optic e injectată în înflamaţiunile bazei; ner- 
vul e ramolit cu corpi geniculaţi până la intrarea sa în orbită, , 
„€) In alte cazuri, nervul optic e chircit, turtit sub presiunea unor 

mici granulațiuni cenușii de mărimea, bobului de mazăre şi de natură can- 
ceroasă, tuberculoasă sau melanică, Pe teaca lui se pot găsi mici tumori 

. gelatinoase, myzomi. 
Leziunile organelor centrale ale văzului provoacă cacitatea încrucișată, 
d) Nervul optic poate fi comprimat şi de tumori de ale encefalului 

sau ale cutiei craniene, de chiaguri de sânge, de puroiu adunat în spaţiul 
sub-arachnoidian anterior şi de transformarea fibroasă a durei-mater la
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acest nivel. — Se mai examinează starea, papilei (albă, atrofiată san infiltrată cu serozitate), care poate fi injectată, congestionată (în alfeo- ţiunile inimii, congestiunile cerebrale, apoplexia retiniană). — Se va 
examina, deasemenea, dacă venele oftalmice sunţ inflamate, cu un con- inut format dinţr'un amestec de sânge şi de puroiu, sau un chiag (în furunculii feţei, în abcesele stâncii, în meningita granuloasă). 

e) Infiltraţia pigmen- 
"tară a retinei care-i dă 
aspectul tigrat., 

£) In apoplezia retinei, 
papila e atrofiată, albă, - 
“cu vasele cu volumul mic- 
şorat (retinită albuminu- 

“Trică și glycosurică). 
9) Tuberculoza îngroa- 

"Să choroida, - 
h) Ileningita. tubercu- 

loasă provoacă edemul 
papilei şi infiltraţiunea, 
seroasă peripapiliară, iar 

"pe vinele retiniene, dila- 
tate, se găsesc hemoragii 
mari ca un bob de 
grâu... 

î) Țesutul celulo-gră- 
„„-S0s al orbitelor poate fi 

infiltrat cu  serozitate,. . 
“presărat cu noduli cance-" : : 

- “Toi, cu. o tumoare erec- - 
tilă, abcese, tumoare ane- 
"vrisimală, exostoză, ete. S 

î) Sarcomul choroidei — - Fig. 79. — Ezamenul bazei craniului (orbită, e 0 massă spongioasă, . . ureche şi nas). 
moale, alhicioasă și. . o i 
foarte vascularizată. — Sarcomul retinei (gliomul) se desvoltă dincolo de limitele globului ocular, E o tumoare albicioasă, moale, vascularizată. Î) Frecvenţi sunt şi carcinomii choroidei. - î) Sifilisul ochiului. - o m) Oftalmiile, blefaritele, conjunctivitele, etc, 

6. Nasul. 

| Sa examinează întâiu: forma, implantaţia, corpurile streine, lezi- „unile traumatice, - o " A) — Technica. Pentru examenul: segmentului anterior al nasului se desprinde buza de sus de maxilar, - Pe “ NE - Se scoate, din mijlocul bazei craniului, pe conturul marcat în figura : No. 19 literele e-e, o porţiune osoasă ovulară: Odată această lamă osoasă ridicată, putem examina cu înlesnire interiorul foselor nazale, „.*B) Tumorile şi leziunile ce se pot astfel” nota, sunt: polipii naso- + faringieni, adenomii, fibromii, sarcomii; ete, . a. o. 

  

  
.
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„7. Urechea. 

Examinăm în prealabil: forma, implantaţia, caracterele anatomice 
ale diferitelor părţi constitutive ale pavilionului; forma lobului (dacă 
e găurit sau crestat); timpanul (dacă e perforat sau nu). Se notează 
eventuala prezenţă de corpuri streine şi leziunile traumatice. 

A) Pechnica. — Se desprinde cu băgare de seamă dura-mater de 
stâncă, pe a cărei faţă anterioară se va examina ganglionul lui Gassere 
(care poate conţine produse canceroase, sifilitice, ete.) Se caută pe acest 
os eventualele urme de leziuni (caria, ete.) sau de traumatism. 

Pentru examenul urechii medii şi interne, se procede astfel: după 
cum se vede în fig. No. 79 litera, b, mai întâiu se desprinde din stâncăo 

. porţiune de formă pentagonală. Apoi, cu ajutorul ferestrăului se scoate 
o porţiune de formă triunghiulară. Pentru aceasta se practică două sec- 
țiuni: una care să treacă prin gaura carotidei şi mijlocul apofisei 
mastoide, iar a doua, tot prin gaura carotidei şi înaintea conductului 
auditiv extern; aceste două, linii convergează către gaura carotidei depe 
baza, craniului. Prima secţiune, trecând şi prin apotisia mastodă, poate 
servi şi la examenul celulelor mastoidiene. . 

* Un examen mai expeditiv al urechii medii şi interne se poate obţine 
“prin desprinderea unei lame osoase (lungă de 1,5 cm. şi groasă de 2-3 mm. 
din mijlocul stâncii) (fig. “79 litera 6); cu chipul acesta apare expusă 
vederii operatorului cavitatea urechii medii cu cele patru oscioare şi 
timpanul. | | , 

(Secţiunile a-a-a depe fig. 79 servesc la examinarea sinusurilor 
exocraniene). - . 

B) Leziunile — a). Atrofia nervului auditiv. — Leziunile nuclei- 
lor de origine ale nervului auditiv, ale labirintului, „dispariţia arterelor 
sale, compresiunea lui prin neoplasme (fibrom şi sarcom), anevrism, o 
periostită, ete. pot provoca atrofia, lui. 

b) Caracterele otitei mijlocii acute sunt: îngroşarea şi ramolismentul 
mucoasei (roşie violacee). In interior: lichid seros, purulent sau sanguino- 
lent, care poate găuri timpanul. La, noul-născut, care n'a respirat, se 
găsește mai întâiu o massă mucoasă sub forma unui dop gelatinos, care 

„dispare-nu numai. prin respiraţie dar și prin putrefacție. In urmă dăm 
peste. puroiu “verzui. — La înecaţi se poate constata, în urechia medie, 
prezența unor corpuri streine și perforarța timpanului. Această, perforare 

„se poate observa şi la unii spânzurați. Se mai pot găsi, în apofisa mastoidă, 
fenomene inflamatorii (flegmon, caria, necrose, fongus, ete.). - 

c) Leziunile în otita cronică cu forma catarală sunt asemănătoare 
celor precedente, dar tractusurile sunt mai solide și mai largi. — In otita 
cu forma scleromatoasă, mucoasa e groasă şi tare, presărată cu plăci cal- 
'caroase; membrana timpanului e îngroșată și rigidă. Celulele mastoidiene 
au volumul micşorat de o' hyperostază, osoasă. ÎN Lc 

d) Volumul. polipilor urechii variază; ei au forma unei ciuperci, iar 
culoarea, e'roşie ori roză bătând în galben. Consistenţa mai mult sau mai 
puţin moale. La examenul macroscopic se pot confunda cu mugurii cărnoși. 

e) Sub formă de fongosităţi moi roşii-gălbui se prezintă cancerul 
primitia. - - E 

. ) In toate bolile infecțioase, îndeosebi în febră tifoidă şi în scarla- 
tină, se observă congestia labirintului, care se manifestă uneori prin 

.. hemoragii cu înfățișarea unor mici pete echimotice de culoarea cerului.
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9) Chiaguri sau un. exudat fibrino-purulent. în canalurile. semi-cir- 
culare și în vestibul e caracteristica, Voalei lui JMenitre, Se întâlneşte și 
o îngroșare, o neoformaţie conjunctivă şi chiar o infiltrație calcară în 
roembranele labirintului, ! 

h) Osteita stâncii, consecutivă unei otite mijlocii, poate fi datorită 
şi unei afecțiuni a centrilor nervoși, în urma revărsării puroiului dealun- 
gul nervului auditiv sau facial. — Osteita aceasta poate avea, o reacțiune 
pe pneumo-gastric și pe facial. In atare caz, trebue deschis în toată 
lungimea, sa, canalul lui Fallope. 

II. Toracele şi cavitatea toracică. 

Inainte de a proceda la deschiderea, cavităţii toraco-abdominale, se 
face examenul interioral mamelelor. Se desprinde pielea, şi se practică, 
în sân fie diverse inciziuni, fie o 
disecţie rapidă a grupelor glandulare 
hypertrofiate, spre a se nota, aderen- 
ţele, raporturile dintre tumori şi ele- 
mentele granuloase sau țesutul adi- 
po5, precum şi ușurința, cu care pot fi 
enueleiate. “In caz de fistule ale sâ- 
nului, se caută drumul de comunica- 
ție între focarul superficial şi foca- 
rul profund. 

Unul dintre cele 12—15 loburi izo- 
late ale glandei mamare poate să 
prezinte o inflamație cronică, consti- 
tuind o tumoare tare. Pe secţiune, 
țesutul e alb rozat şi, uneori, cu di-: 
lataţiuni kistice. Volumul ganglioni- 
lor axilari e mărit. Inflamaţia se 
poate generaliza la întreg sânul. Pri- 
ma; e adesea, confundată cu un can- 
cer circumscris, iar a doua cu un can- 
cer difuz, dar nu există nici aderenţa, 
pielii nici retracţia, sfârcului, ete. 

O altă leziune e galactocelul (în- 
grămădirea, laptelui într'o lobulă 
sau într'un tub galactotor). E o tu- 
moare câte odată foarte voluminoasă, 
al cărei conţinut lăptos se poate tran- E IE | 
sforma, într'o massă untoasă, Ca  Fig- 80. Deschider ca cavităților to- leziuni se întâlnesc: adenomul (no- recoraldominale: Incizianea clasică 

! Ă mento-pubiană, dozitate albicioasă, fibroasă fără - " conexiune cu granulaţiunile glandulare vecine); adeno-sarcomul: tumoare foarte voluminoasă, inegală, aceidentată, tare pe alocuri şi fluctuantă în altă regiune (pe secţiune: țesut alb-rozăt cu cavităţi kistice, raclajul dă un suc lactescent); carcinomul (tumoare de volum redus, circumserisă sau "difuză, în intimă conexiune cu țesuturile vecine; prin presiune sau prin raclaj, se obține un suc gălbui sau ruginit); :gomele (închise în urzeala, țesutului. celular, gălbui). 
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A. Deschiderea cavităţilor toraco-abdominale 

Cavităţile toraco-abdominale se deschid dintr'o dată prin inciziunea 
” clasică. mento-pubiană (fig. 80) sau prin ridicarea plastronului toraco- 

abdominal (fig. 81). (In caz când e bănuială de strangulare, sufocare, se 
face inciziunea, arătată în figura, '92).: Operatorul, nepărăsind dreapta 
cadavrului, va delimita acest plastron prin iinciziunea arătată pe figura, 

Na alăturată. Inciziunea va tăia, pie- 
lea şi părţile moi până în planul 

$ costal. Ea pleacă de sub bărbie şi, 
N / = | mergând în “lungul liniei mediane 

tă „a gâtului, se opreşte în dreptul fur- 
culiței - intraclaviculare. Marginile 
laterale ale ovarului toraco-abdo- 
minal trebue să treacă la jumătate 
distanță între linia mamară și li- 

- nia axilară de fiecare parte. Curbu- 
ra de jos a ovalului va trece la 

- 2—3 em. în sus de spinele iliace 
- artero-superioare şi de simfiza pu- 
biană, | 
_. Terminând această inciziune, se 
face o  butonieră supra-pubiană, 
până în cavitatea peritonială, pen- 
tru a servi la, seoționarea complec- 

„tă a peretelui abdominal pe urma 
“lăsată de inciziunea cutanată. In 
timpul 'acestei secţionări, trebue a, 
se evita înțeparea intestinului cu 
„vârful cuţitului, iar pe de altă 
parte să se noteze dacă nu cumva 
nu scapă gaze, desvoltate în cavi- 

| | tatea, peritoneală prin vreo perfora- 
Fig. 81. — Deschiderea cavitătilor toraco- iune intestinală, sau gastrică (ul- abdominale: Inciziunea pentru ridicarea cer, ete.), sau lichide (ascită sau 

„dintr'o dată a plastronului, puroiu). . 
| ME | Secţionarea plastronului abdomi- 
nal merge până'n marginea coastelor false. 

Se disecă larg cele două lambouri rezultate din incizia, pielii gâtului, 
urmărind extravazatele sanguine sub-cutanate sau inter-musculare; iar 
in caz de spânzurare sau strangulare, se deschid articulaţiunile sterno- 
claviculare, înfigând în ele cuțitul special (construiţ după indicaţiunile 
mele, spre a se evita, stricarea unui cuțit obicinuit de autopsie), asemenea 
acelora, de deschis cutiile de conserve. Apoi, armnat cu un costotom mare 

(veterinar) se complectează secţionarea plastronului toracic prin tăierea 
coâstelor pe urmele inciziunii. Secţionarea coastelor se face coastă, cu. 
coastă, retrăgând costotomul după fiecare tăetură, vârându-l apoi din 

"non, paralel cu suprafaţa internă a coastelor, pentru a evita Tuperea acci- 
dentală a, organelor întâlnite (ficat sau splină, ambii plămâni) în vârful 

__ tăișului costotomului. | 
(La utilizarea, costotomului trebuie. să-l mănuim astfel cunr e arătat 

   
—
r
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în fig. 83, iar nu în poziţiunea, defectuoasă arătată în fig. 84, căci în -cursul funcţionării instrumentului, se strivese degetele). 
Terminând seeţionarea tuturor coastelor „Până la claviculele des- <chise, — operaţiune în timpul căreia se notează lichidele ce pot scăpa din cavitățile pleurale (sânge lichid, .exudate pleuretice: seroase, puru- “lente, hemoragice, putride, ete.), ne.reîntoarcem în cavitatea abdominală şi tăiem, dela stânga la dreapta, diafragmul antero-lateral, secţionână :acest mușchiu din inserția lui costo-sternală, în dreptul sinusului costo- -diafragmatic, Astfel desprins, plastronul toraco-abdominal este ridicat, lăsând în urma lui un câmp larg de totală exploraţiune vizuală şi mann- -ală a; celor două cavităţi, 

In timpul acestei ri- 
"dicări, secţionarea me- 
diastinului anterior se 
“face cu atenţiune, pu- . 
tând exista aderenţe 
pleurale anterioare, tu- 
*mori ale mediastinului 
anterior  (neoplasme: 
“sarcome, tumori gau- 
“glionare, anevrisme u- 
le aortei) sau pneumo- 
terax care este perce- 
put prin şuerătură în 
"momentul deschiderii 
"pleurei, ete.: “ 
„După ridicarea plas- 

- Aronului  pleuro-abdo- 
minal, se caută sem- 

-mele de violență ce ar 
-putea exista în acea, re- Fig. 82, — Ineiziunea specială pentru explorarea. gâ- “giune: răni produse cu - tului (strangulare, sufocare, spânzurare). 
«diferite instrumente, e . . fracturi sterno-costale, extravazate -sahguine, traecte fistuloase, cicatrice 

  

  

  

      

"musculare, procese patologice ale musculaturii, ale grăsimii şi ale țesutului conjunctiv (edeme cronice, emfisem subcutanat, inflomaţiuni, osificări, tumori, kiste parazitare, capsule de trichină, proectile corpi streini, ete.). “n acest scop se -fae inciziuni longitudinale, dese şi paralele, 'pe faţa “peritoneală a plastronului abdominal şi se disecă părţile moi ale toracelui, ridicându-le depe planul osos sterno-costal, fără ca pielea, să fie străpunsă în vre-un loc. Ne dăm: seama, dacă nu există, vreo fractură costală atât „pe suprafaţa plastronului ridicat cât şi pe restul toracelui, încercând, una „câte una, fiecare coastă, sub raportul mobilităţii anormale. , 
Se aplică o digatură a esofagului și duodenului, imediat lângă sto- 

iar, fie cu câte o pensă, fie cu câte o bucată de sfoară, pentru a înlătura :scurgerea conținutului stomacal, când vor fi ridicate organele toravice. 

B. Exanienul cavităţilor pleurale. 
e Fracturile costale pot rupe sau nu pleurele parietale, pot răni sau nu “plămânii. Ele sunt evidenţiate prin extravazatele sanguine sub-pleurale, Se notează: : hemoragiile capilare sub-pleurale (Petele lui 'Tar-



442 LEZIUNILE PLEURALE 

dieu); stările inflamatorii, acute sau cronice; aderenţele interpleurale 
conjunctive, fibroase, cu sau fără formaţiuni osoase sau cartilaginoase 

„în grosimea lor; tuberculii pleurali, ncoplaziile canceroase, sarcomatoase, 
primitive sau metastatice, etc., cu un cuvânt leziunile traumatice sau 
patologice, consecutive celor dintâi, sau independente de ele. 

Cavităţile pleurale pot conţine exudate sau transudate lichide pe 
lângă hemoragiile traumatice sau nu, consecutive rănirilor diverselor 

organe intra- toracice, rupturilor ancvrismale, ete, Transudatele, rezultate 
din turburările circulatorii, vor fi exact deosebite de transudatele cada- 
verice cari apar după moarte, prin procesul putrefacţiunii. 

1. Bemoragiile pleurale pot fi traumatice, 
inflamatorii, neoplazice sau consecutive rup- 

“tarii ancvrismelor intra-toracice. 
Hemoragiile pleurale traumatice sunt con- 

sceutive rănirii peretelui toracic, însoţită sau 
nu de rănirea: plămânilor, înimei sau vaselor 
intratoracice. Cauza lor traumatică este lesne 
descoperită. Hemoragia "poate fi însoțită de 
pneumotorax (îa, cazul rănirii plămânului) 

sau de emfizem subcutanat. Se notează sta- 
rea plămânului rănit și conţinutul hemora- 
gic, cântărindu-se greuțatea, deseriindu-se 
starea lui recentă sau de alteraţiune, exis-. 
tenţa și mărimea chiagurilor, ete. 

2. Exudatele pleurale presupun totdeauna 
procesul inflamator; ele pot fi: 

a) Ezudatul scro-fibrinos, generalizat sau 
parţial (pleurezie diafragmatică, interlobară, - 
mediastinală, etc.) care trebue descris sub 
raportul cantităţii, situaţiunii, culorii, trans- 
parenței sau tulburării, sub acela al miro- 
sului, al coagulabilități gelatiniforme, al 
conţinutului în fibrină. Pe lângă conținutul 
exudâtiv, se deserie starea de inflamaţiune a, 

i „ pleurelor: aspectul lor aspru, hiperemia in- 
„Fig. 83. — Mânuirea bună a flamatorie şi exudaţiunea falşă membranoasă 

costotomului. |, depusă pe pereţii cavităţilor. 
b) Exudatul hemoragic, de origină tuber- 

'culoasă sau. canceroasă, este un exudat sero-fibrinos cu multe globule 
roșii. În hematomul pleural sau pachipleurita hemoragică, exudatul este 
sanguinolent şi fibrinos. 

e) Exzudatul purulent poate ti: seros-tulbure (pleurezia tubereuloasă 
şi cu streptococi); sero-purulent; purulent-verzui-vâscos în pleurezia cu 

pneumoeoc; purulent-putrid, în gangrena pulmonară corticală, etc. 

d) Pneumotorazul sau revărsarea.-guzoasă pleuretică poate fi: trau- 
malic sau patologic. Traumatic, el poate fi recent sau survenit ca com- 
plicațiune a rănirii peretelui toracice sau a plămânului. Patologie, el 
însoțește de obiceiu tuberculoza. 
---La deschiderea pleurei, gazele sau aerul scapă în şuerătură, Se va 

“nota mirosul acestor gaze (fetid sau nu), dacă ele sunt însoţite de exu- 
dat seros (Koch) sau purulent (microbi pyogeni cu sau fără baccilul 

  

      m sad
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Roch), dacă pneumotoraxul este parţial, total, simplu sau multiplu, 
„cu supapă sau fără, deschis sau închis. « | 

e) In leziunile consecutive exudatelor pleurale, plămânul este retrae-— 
tat, micşorat, împins înăuntru şi în sus, atelectarizat sau congestionat.. 
EI poate deveni sediul unei pneumonii interstiţiale. - 

In pleureziile purulente, pot exista: infiltrate purulente în pereţii. 
toracelui sau focare metustatice la distanţă, deformaţiuni ale toracelui, 
degenerescența amiloidă a rinichilor. ficatului şi splinei. Inima e depla- 
sată în exudatele mari. Diatragmul coborât. | 

3, Pleurezia uscată şi simfiza plourală, Plenra, este intens vascula- 
rizată, cu luciul alterat, acoperită cu o exudaţiune purulentă care se 
poate organiza în false membrane, ce vor determina adeziunea. sau ade- 

- renţele pleurale, parţiale sau totale. A- 
-ceastă formă de pleurezie .poate fi us- 
cată dela început până la sfârşit, sau [ 
poate surveni după dispariţia revârsări- | 
lor pleurale. Ei 

4. Petele echimotice subpleuvale în- 
soţese întotdeauna morţile prin asfizia 
mecanică sau prin asfizia internă, care 
se observă în cardiopatiile organice, în 
boalele acute ale plămânilor, în 
Volile sistemului nervos, otrăviri, ete. 
Aceste pete echimotice, cari se văd la, 
suprafaţa exterioară a plămânilor. şi în | 
scizurile interlobare, au o culoare roşie- | 
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intensă, închisă sau deschisă (oxid de 
carbon), iar dimensiunile lor variază de 
la simple puncte până la un bob de: 
linte sau chiar şi mai mari. Tot în as- 
fixiile mecanice şi interne atari pete pot 
fi întâlnite în țesutul conjunctiv de sub 

+ endocardul inimii şi în diverse alte re- 
. giuni. Ele sunt proprii unor atari stări 
asfixice ale organismului. Prezenţa a: 
cestor pete, cărora 'Tardieu le-a atri- 
huit caracteristica, morţii prin sufocaţie, . 
nu mai are această valoare, de oarece, Fig. 84, — Mânuirea defectuoasă a 
dat; fiind că în orice moarte manifesta- costotomului. 
fiunea finală e asfizia, e natural ca 
petele în chestiune să se găsească 'în orice fel de moarte. 

C. Conţinutul toracelui. 
Terminând examenul .pleurelor Şi al cavităţilor pleurale, nu se 

ridică plămânii decât după ce s'a, notat volumul lor şi acela al tymusului 
la copii, s'a căutat mediastinul anterior şi posterior, starea, de plenitudine 
a marilor trunchiuri vânoase, precum şi existenţa sau absența vreunui 
anevrism al aortei, E: - 

In ordine de frecvenţă, andrrismul aortei poate fi găsit pe porţi „unea, ascendentă, în cârje sau în aorta descendentă. Se notează, sediul, 
volumul, - forma, (saceiform, fusiform, emisferic, ete.) şi numărul ane- 
vrismelor, Anevrismele multiple se găsesc la sifilitiei. 
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Anevrismele aortice pot contracta aderenţe cu organele vecine sau 
determină inflamaţiunea, uzura şi diformaţiunea oaselor de vecinătate 
(coloana, vertebrală, sternul, coastele, etc.). Ele se pot rupe în plină cavi- 
tate pleurală, în bronchii, esofag, etc.; pot fi disecante sau nu. — Să nu 

„se omită descrierea, pereţilor anevrismali, a suprafeţei lor interne, a 
organizării stratiforme a fibrinei sângelui în punga, anevrismală, ete., 
precum şi conexiunea patologică cu inima și plămânii. 

D. Ridicarea sau extracţiunea organelor toracice. 
Organele: toracelui (plămânii, inima, etc.) se vor ridica în bloc, îm- | 

preună cu organele gâtului, limba și amigdalele, din fundul faringelui 
-până la diafragm. | 

Cu un cuţit înfipt pe faţa internă a unghiului maxilarului inferior 
- stâng, şi al cărui vârt să fi ajuns în bolta pala- 

tină, se taie dela dreapta la stânga cadavrului plan- 
şeul bucal, răzând suprafaţa, internă, a, maxilarului 
inferior, | 

1. Fiind astfel desprinsă, limba e scoasă din 
gură, trăgând-o în jos, de .vârf, cu mâna stângă, 
iar „cu dreapta se taie vălul palatului, în sus de 
amigdale, prin. 2 inciziuni în formă de accent cir- 
cumflex, al cărui vârf trebue să fie imediat în sus 
de omuşor (luetă), e 
„In vederea explorării, se fac, pe limbă şi.pe 
amigdale, mai. multe secţiuni transversale, para- 
lele (fig. 85). A a 

Se fac apoi 2 secţiuni ale părţilor moi, până în 
„ coloana vertebrală, în lungul celor 2 margini cari 

delimitează faţa anterioară a gâtului imediat în 
afara trunchiurilor vasculo-nerivoase tarotiidiene, 
dela. vălul palatului și până la; cele 2 clavicule; tră- 
gând apoi în sus de organele gâtului şi ale gurii, 
se complectează, ridicarea, tăind regiunile scăpate 
precum şi țesutul conjunctiv pre-vertebral. Ajunşi 

  
„capetelor interne ale claviculelor şi al feţelor late- 

2 rale ale corpilor vertebrali, vasele subelaviculare. - 
Fig. 85.— Examenul limbii, ADoi, trăgând cu putere, în sus, de tracheea apu- 
al amigdalelor, al farin- cată cu mâna, stângă, se ridică, fără nicio tăietură, 

gelui şi al laringelui. organele toracice, din aderenţa; lor de coloana ver- 
a tebrală, până în dreptul diafragmului. 
Ținând mereu, în această atitudine ridicată, organele aşa desprinse, 

„se lunecă spre spate lama unui cuţit lung ţinut în mâna dreaptă şi, călău- 
zindu-ne de cupola diafragmatică, țăiem tangenţial, deasupra cupolei, con- 
tinuitatea -anatomică. a esofagului şi a aortei, singurele organe cari fac. 

“ legătura între torace şi abdomen. DE 
In chipul acesta organele toracelui, gâtului și gurii au fost ridicate, 

în massă, din cadavru, şi pot fi studiate în câmp deschis, rămânând în 
urmă expuse unui control clar: interiorul larg deschis al cavităţilor 
toracice, regiunea, prevertebrală a gâtului, cavitatea bucală și faringele 
posterior. - Si 

  „la baza gâtului, se secționează adânc, în dreptul ”
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Pentruca nimic să nu scape cercetărilor şi controlului medicului-le=. gist, explorăm în mod metodic organele gurii, gâtului şi ale toracelui, aşa, cum au fost ele ridicate din cavitatea toracică, după ce, mai întâiu,. „ne-am, încredinţat de existenţa sau nu a vreunei fracturi ori a unei alte leziunile patologice, costale ori a coloanei vertebrale, cari pot fi uşor per- cepute în aceste regiuni rămase expuse vederii după ridicarea, organelor ce conţin, | Buzele gurii, părţile moi ale feţei şi în specie ale obrajilor pot con- ține extravazate sanguine traumatice sau răniri „care se întâlnesc în: morţile traumatice, îi asfixiile mecanice, la copil sau adult. 'Toate aceste- regiuni vor fi disecate şi incizate prin tăieturi dese şi paralele.. Se examinează dantura dacă e complectă, starea ei, forma implan- taţiei, dinţii supranumerari, dinţii falși, plombele, coroanele, ete., bolile- de dinţi. 
Se caută, dacă există în gură corpi streini, E ie Bolta palatină poate avea, perforaţiuni sifilitice sau mal ormaţiuni. congenitale precum este „gura de lup” la copilul de curând-născut. incompatibilă cu viaţa. - | 
Gingiile, limba şi fundul gâtului pot fi: difterizate în angina, dif- terică; ulcerate, gangrenate şi difterizate în otrăvirea, mercurială; cauteri- zate în otrăvirile cu substanţe caustice (acid fenic, azotic, sodă cau- stică, etc.). | 
Limba poate prezenta mușcături recente alături de cicatrice ale- marginilor laterale, caracteristice epilepticilor şi morţilor curioase la care aceştia sunt expuși. 
Se examinează cu atenţie musculatura, gâtului, pachetul vasculo- nervos şi coloană vertebrală cervicală, mai cu seamă între axis şi atlas. Pundul gâtului. poate fi edemaţiat,. cauterizat sau inflamat, Amig- dalitele acute ne pot pune pe calea deslegării morţilor suspecte în forma, - hipertoxică a scarlatinei, ete.. 
2. E'sofagul este deschis, cu foarfeca, în lungul 'peretelui posterior. Acest organ poate avea leziuni de cauterizare ale mucoasei, în otrăvirile- cu substanțe caustice, Esofagul poate conţine corpi streini, precum ar fi. prezenţa unui bol alimentar enorm, aşezat în fundul igâtului şi care să. astupe intrarea în laringe. Atari pseudo-morţi subite în decursul mâncă- Tei se observă la alcoolicii cronici, în paralizia, generală, la, vechii emi-. plegici sau la purtătorii de vechi focare hemoragice în. creer. Ma 
Fsofagul mai poate conţine un: bol alinientar oprit imediat înapoia: laringelui şi care n'a putut luneca în jos, din cauza mărimii lui. De exemplu: un alienat; înghite o caisă, întreagă” care, neputând trece în. jos . de laringe, apasă: asupra. acestui, organ producând o moarte prin asfixie, ete. Muzeul Institutului din Bucureşti posedă numeroase piese de asfi- xiare prin bol alimentar, | - N Esofagul mai poate prezenta: 1) vre-o conmnicaţie cu un anevrism "aortic, care s'a, deschis în acest organ; 2) neoplasme (cancer), retracțiuni sau sienoze,- dilatări, diverticule saceiforme, ete.; 3) iar în Ipartea, lui inferioară poate fi sediul unor dilataţiuni venoase varicoase, caracteristice- „cirozelor atrofice ale ficatului şi a căror ruptură în atare afecţiune hepa- . tică poate provoca moartea, prin hemoragie prin gură sau în stomac, "3, 'Perminând esofagul, se cercetează laringele din punctul de vedere- al integrităţii scheletului lui, a]: interiorului şi al exteriorului acestui:
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-organ. Se deschide laringele dimpreună cu tracheea, prin aceiaşi secţiune 
longitudinală cu foarfeca, în lungul peretelui posterior, respectând. inte- 
gritatea esofagului, care va fi tras la oparte. | 

Cartilagiile laringelui pot fi rupte în asfiziile prin strangulare şi. 
“spânzurare, întocmai ca şi corpul şi coarnele osului hioid. In atare î împre- 
jurare se. disecă amănunţit: musculutura antero-laterală a gâtului, cău- 
tându-se diverse extravazate de sânge și leziunile traumatice ale muscula- 
turii, corpului thyroid, ete. In atari cazuri se caută întotdeauna echimoze 
retro Jaringiene. — Interiorul laringelui poate conţine diverşi corpi stre- 
:îni, cari pot produce lesne o moarte subită (Ex.: bol alimentar, un bob 
-de cafea, un ascarid căzut din esofag, etc.). Să nu se uite că există morți 
subite explicate prin înhibiţiune, în loviturile aplicate pe laringe, fără 
să fie însoţite de vre-un semn de violenţă. 

Edemul glotei, care micşorează lumenul laringelui, este -consecutiv 
-diverselor afecţiuni” (nefritelor, supurațiilor de vecinătate, asistoliilor aor- 
tice, cauterizării gurii și faringelui printr'o substanţă caustică, ingerată, 
precum: esenţa de oțet, sublimatul în soluţie concentrată, acizii caustici, 
ete.). Să nu se uite că, la multe cadavre, edemul dispare şi nu e carac- 
terizat decât prin încrețiturile părţilor moi ale glotei. ” 

Tumorile laringelui şi ale coardelor vocale (cancer, papilom, ete.), 
„buberculoza laringelui, ete., pot provoca morţi subite sau bănuite. — 
Să nu se omită, a, se descrie conexiunea acestora, cu diversele straturi com- 
ponente ale laringelui. 

4. Continuând cercetările ncoropsiec, se deschid bronchiile mari și 
ramificaţiile bronchice intrapulmonare, sceţionând, pe faţa posterioară! 
a plămânilor, pereţii acestor căi, cu foarfeca, împinsă cu putere ca și când 

"ar fi spintecate. Țesutul pulmonar va fi şi el secţionat odată cu ramifica- 
_“țiile bronchice de un oarecare calibru. Acelaș fel de secţiuni pot fi prac- 

ticate şi în lungul vaselor întrapulmonare (artere sau vene) atunci când 
socotim de trebuinţă. 

Pentru a, explora arborele respirator în ramificaţiile lui de diverse 
“calibre, trebuie să avem la îndemână foarfeci de diferite mărimi, cu vâr- 
furile bcante, 

In cursul acestei operaţiuni, ca şi până aci, miosul care se răspân-. 
eşte din cadavru poate fi de un mare ajutor în stabilirea cauzei morţii 
sau a unor împrejurări în cari s'a găsit individul sau cadavrul. 

Putrefacţia în spaţiu închis sau deschis, în pământ, apă, în materii 
“fecale, ete. are mirosuri caracteristice și diferenţiale. Din cadavru se poate 
răspândi miros de băuturi alcoolice, mirosul de acetonă caracteristic unor 
boli infecțioase acute la copii, sau în diabet. Miros de gangrenă, miros 
de fenol, de acid acetic, de acid azotie,, de migdale amare, în otrăvirea 
prin cianura de potasă, ete. Miros de urină fermentată în infiltrația, uri- 
noasă, ete. 

5. Plămânii 

___q) Se notează întâiu că greutatea analomică mijlocie a plămâ- 
milor adultului este de 600 gr. pentru plămânul drept, şi de 500 gr. 
pentru cel stâng. Această. greutate este scăzută în atrofiile senile și în 
emfizem, şi este crescută în turburările circulatorii (edeme, congestiuni, 
asfixii), în. inflamaţiune. Şi în în. ncoplasii.
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b) Aspectul exterior. — Se notează columul şi culoareu suprafeţii 
exterioare, Culoarea normală a plămânilor este: cenușie la adult și roză 
la copil. | | | 

Țesutul pulmonar este: roșu în pneumonie, cenușiu cu puncte puru- 
Jente în pneumonia supurată, alb. în pneumonia caseoasă, negru în infare- 
tus, verzui în gangrena, pulmonară, ardoizat în seleroză, violacei în atele- 
tazie, galben-roz în edem, roşu în congestiune, palid în colapsus, ete. 

c) Se examinează apoi consistenţa fesutului pulmonar, dela vârt 
- până la bază, notându-se în ce locuri parenchimul pare indurat, ne-elastie, 
“mai mul. sau mai puţin crepitant, compact, friabil, greu (hepatizaţie), 
fibros (scleroză) ete. 

__ Fragmentul din pavenchim se aruncă într'un vas cu apă rece. Paren- 
-chimul cade la fundul apei în: pneumonie, broncho- pneumonie, pneumonia 
caseoasă, infarctuse, gangrena pulmonară, seleroză, ta și plămânii atelec- 
tazici, prin lipsa respiraţiunii la copilul nou-născut. 

Parenchimul pluteşte în: emfizem, la copilul ca.2 a respirat. 
Parenchimul înoată între două ape în: colapsus pulmonar, atelectazie, 

edem pulmonar şi congestiunea pulmonară. 
d) In ce priveşte bronchiile se va examina: 1) culoarea mucoasei 

„care poate fi: albăsirue, roşieatică, violacee, decolorală; 9) conţinutul 
care poate fi un mucus alb-gălbui, opac şi vâscos, purulent; 3) diverse 
leziuni posibile (arborizaţii vasculare, false membrane, corpi streini, 
ulceraţiuni, dilataţii, stenozări, obliterare, perforare, mucoasa îngroșată, 
'subțiată, inegală, ramolită, gangrenată, elc.): 

e) Ganglionii bronchici pot fi antracozaţi, voluminoși, tuberculoși, 
-canceroşi, ete. 

f) Pe suprafeţele de secţiune ale parenchimului pulmonarsc va nota: 
1) culoarea care poate fi verzue, albăstrue, lividă, roşie, cenușie, gălbue, 
ardoizată, neagră, ete,; 2) elasticitatea (la, palpare) mărită sau micşorată; 

'3) consistenţa, friabilitatea, induraţiunea, ramolirea, infiltraţia, crepitaţi- 
unea, edemul ctc.; 4) leziuni diverse: granulațiuni miliare, tuberculi 
fibroşi sau cretacei, caverne, cicatrice, conereţiuni, ulecraţiuni, gangrenă, 
-abcese, antracoză, omfizem, ete. | TE 

6, Interpretarea leziunilor bronchice, 

“a d) In bronchita aculă, mucoasa poate fi îngroșată, vascularizată, 
xechimozată, uscată sau acoperită cu un exudat vâscos. ” 

b) In.pneuinonia “masivă şi în difterie, exudatul poate fi pseudo- 
membranos. | | a 

„_c) Bronchita capilară poate fi independentă de broncopneumonie. 
 Inflamaţiunea prinde bronchiile mici de un diametru de 1-2 mm. Bron. 
hiile sunt "pline de puroiu, mucoasa este roşie şi tumetiată. Intlamaţi- 
unea tinde să câștige alveolele cari în orice caz prezintă alteraţiuni 
mecanice ca, atelectazia și emfizemul. E n. 

d) Bronchita cronică este caracterizată, prin propagarea. inflamaţiei 
„la tunica, externă a bronchiilor şi la țesutul conjunctiv periferic, care se 
:selerozează. Există dilaţaţiuni bronehice. Mucoasa este îngroșată. Exu- 
datul este purulent sau muco-purulent. Cartilagiile şi mucoasa pot fi 
ânfiltrate cu calcar, - - , 

e) Dilataţiunea bronchică, care este consecința: inflamaţiunii bron-
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chiilor, poate fi: cilindrică, saceitormă, moniliformă.. Mucoasa este vascu-— larizată, îngroșată, ulcerată, vegetantă, acoperită cu exudat puriform. | Î) Consecutiv bronchitelor şi mai ales dilaţiunii Dronchiilor, se poate- observa bronchita fetidă având sediul în bronchiile de calibru mijlociu ori mic. Mirosul fetid este elementul capital de diagnostie, 

7. Interpretarea leziunilor parenchimului pulmonar 
a) Pneumonia lobară prinde un lob întreg, câteodată o parte mare: din doi lobi vecini, delimitându-se în mod regulat de -părţile sănătoase. Când pneumonia aceasta e bilaterală, leziunile nu sunţ în acelaș stadiu de evoluţiune la ambele părţi. 
La nivelul părţii bolnave pleura, este acoperită cu membrane falşe,, păstrează impresiunea, coastelor, pentru că lobul are volumul mărit. Parenchimul este dens, compact şi friabil. Sa 1. În prima perioadă de congestiune, consistenţa, este tare, culoarea. e violacee, crepitajia, slabă, se scurge un lichid roşu şi puţin aerat, la. presiune. Fragmente de ţesut nu se afundă în apă. 2. In hepatizaţia roşie țesutul pulmonar este dens. (cade la fundul apei), roșu închis, granulos, uscat pe secțiune, nu se scurge nici un lichid, e friabil, nu crepită. | - | 3.: In perioada de rezoluţiune. său de lichefiare, apare, prin presiune, o serozitate tulbure, albicioasă; granulaţiunile fibrinoase sunt ușor expul- zate din alveole, | | 4. In perioada de hepatizaţie cenuşie, triabilitatea, țesutului pulmo-- nar şi densitatea sunt mai mari, nu există, crepitaţie, țesutul e cenușiu, &ranular. Strivit între degete, țesutul. se transformă întrun lichid puri- form şi grăunţos, A | 7 e 5. Leziunile eitra-pneumoiiice -interescază. bronchiile cariesunt roșii şi inflamate şi cari se umflă cu exudate fibrinoase în pneumonia masivă: ele pot; interesa. vasele limfatice și ganglionii hilului, roşii şi tumefiați.. Pericardul poate fi inflamat; o endocardită vegetantă poate fi survenit. Meningele, urechea sau articulaţiunile pot supura. Rinichii pot fi atinşi. b) Bronco pneumonia este o leziune cu focare multiple, având pune- tul de plecare în bronchiile lobulare, _ | “La deschiderea, toracelui plămânul apare voluminos şi emfizematos, Partea posterioară este violacee, nu crepită, iar în dreptul focarelor super- ficiale pleura prezintă exudate fibrinoase.. 

Prin palpare se simt noduli duri, de volumul unui lobul, diseminaţi în mod neregulat, câteodată confluenţi, mai ales în lobul inferior. Ei proemină pe suprafaţa de secţiune sau pe cea, exterioară. ă Pe secţiune se văd insule cât alunele sau mai mici, roşii ori cenușii, dense, compacte, cari câd la fundul apei, — după stadiul leziunii. Arbo- rele bronchic este inflamat . conţine muco-puroiu abundent, mucoasa, e inflamată, îngroșată, congestionată, şi uncori uleerată. c) Atelectazia sau starea fetală însoţeşte întotdeauna leziunile de: bronco-pneumonie. Partea atelectaziaţă, este micşorată; culoarea este închisă, ardoazată; consistenţa compactă şi elastică; nu există crepitaţiune, „ Suprafaţa, de secţiune este netedă, uscată, negricioasă, Fragmente de țesut înoată între două ape şi cad încet la fundul vasului. , Atelectazia este consecutivă obstrueţiei bronchice. Ea poate să fie consecutivă unei revărsări pleurale. Ea poate fi lobară sau totală.
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Câteodată o bronchie voluminoasă poate fi obstruată printr'un dop - de broneo-pneumonie, un corp strein, etc,, iar parenchimul corespunzător se deprimă şi se formează colapsul pulmonar, a 
4) Pneumonia catarală sau splenizația are volumul numai înţra- câtva crescut; leziunea, e caracterizață prin renitență, crepitaţie uşoară, aspect granular, suprafaţă, roşie; sub presiune ies din bronchiile mici picături muco-purulente, iar depe întreaga suprafaţă de secțiune un lichid opac sanguinolent. Fragmente de ţesut plutesc între 2 ape. 
e) Emfizemul este o leziune consecutivă fie unui esces de tensiune întrapulmonară în eforturile respiratorii (bronco-pneumonie, revărsare pleurală, tuse, etc.), fie leziunilor de nutriţiune cu modificări profunde în structură (senilitate și bolile cronice ale aparatului respiratoriu), 

Părţile emfizematoase sunt; mărite, palide, anemiate, moi, depresi- bile, fără elasticitate, fără crepitaţie, uscate; plutesc deasupra, apei. 
/) Congestiunea activă sporeşte volumul plămânilor, al căror ţesut este roșu-închis, dur, elastic; crepită mai puţin, prezintă uneori mici blocuri negricioase hemoptoice. La presiune se scurge o mare cantitate de lichid roșu, mai mult sau mai puţin spumos. 
9) Congestiunea pasivă sau staza, este localizată la bazele plămâni- lor; țesutul, de culoare roşie închisă, e rezistent, volumul. e conservat, iar erepitaţia neînsemnată. Suprafaţa e netedă, rețelele conjunetive peri- lobulare sunt hipertrofiate, iar la presiune se scurge o cantitate variabilă de lichid negru și puţin aerat. Intr'un stadiu mai înaintat există spleni- zația. organului, 
h) Edemul acut congestiv sporeşte - volumul plămânului, îi dă o coloare roză .palidă, o consistență fără elasticitate. Pe secţiune se scurge spontaneu un lichid spumos, roşietie, aerat, de natură albuminoasă şi fără fibrină, . | a - 
i) In edemul cronic caracterele anatomo-patologice sunt aceleași, iar 

lichidul care se scurge este cenușiu, puţin spumos. Fragmente de ţesut cad încet la fundul vasului, pe când în edemul precedent ele plutesc. 
3) Emboliile şi infarctele hemoptoice. — Când embolusul se opreşte 

într'o ramificaţie share a arterei pulmonare, moartea, poate surveni subit şi din cauza. suprimării circulaţiei; în parenchimul udat de această rami- ficaţie astupată, toată această-parte a plămânului e anemiată, albicioasă, deprimată și înconjurată de o zonă de hiperemie şi edem. i 
1. Dacă supraviețitirea a fost de câteva ore, țesutul este roșieatie, 

edemaţiat si umflat. 
2. Dacă supraviețuirea a fost de câteva zile, infarotul are caractere 

cu totul asemănătoare (afară de volum) acelora provocate de emboliile ramificaţiilor mijlocii, consecutive adesea, fie leziunilor mitralei, fie unei 
încetiniri în cursul sângelui în inimă, — Flebitele sunt o cauză freoventă a infarctelor, Ele îşi au sediul în lobii inferiori şi la suprafaţa. plămânu- 
lui. Adesea multiple, volumul lor variază dela un bob de mazăre la 
mărimea unui ou. Infarctele au un contur net, o culoare neagră, țesutul 
e compact, nu crepită, se scurge sânge negru iar mai târziu secțiunea 
devine uscată și țesutul friabil. Ele se pot-resorbi 'sau evoluează spre scle- 
roză, gangrenă, supuraţiune. Să ” , 

k) Apoplexia pulmonară este provenită din ruptura vaselor venoase 
sau arteriale. 

= 

— Dr. M. Minocici, Tratat de Medicină Legală, 29
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„__ 1) Gangrena pulmonară este circumserisă ori difuză. E mai tree- ventă în dreapta decât în Stânga. Volum variabil. 1. În forma difuză prinde câte un lob între al cărui volum crește, -Toş ca, drojdia de vin sau negru, răspândind mirosul caracteristic. Pleura este inflamată. Țesutul e consistent, se scurge un lichid murdar, tulbure, verzui, a | , 2. In forma circumscrisă, care se prezintă în trei stadii, focarul e cât un ou, iar limitele lui sunt nete. - In primul stadiu se găseşte o masă neregulată, neagră sau verzur, uscată, împrejmuită de o zonă, congestivă sau hepatizată, "In stadiul al doilea conţinutul focarului este flase, uscat, negru sau verzui. | 
In stadiul al treilea, escara se ramoleşte, transformându-se întrun lichid putrid, cenușiu, verzui, fetid care, golindu-se prin bronchii, lasă În urmă o cavernă gangrenoasă, tapisată cu o membrană verzue secretantă, 
m) Pneumonia cronică sau scleroza plămânului e consecutivă pneu- moniei lobare, bronco-preumoniei, tuberculozei, sifilisului, ete, 1. În pneumonia cronică lobară, pleura e îngroşată și adesea ade- rentă; plămânul e retractat, micșurat, cenușiu-ardoizat, dens, tare, nu crepită, scârțâe sub cuţit; suprafaţa de secţiune:e netedă, uscată, țesutul dens cade la fundul vasului. În perioada de carneficaţie, care precedă sclerozei, țesutul este tare, roșu, are aspect de carne, e uscat, compact,.nu- granulos; fără crepitaţii. 
2. In scleroza bronco-pulmonară se găsește perioada; de carneficaţie cu caracterele descrise mai sus. Singura, diferenţă este că bronchiile, deja dilatate, sunt pline cu muco-puroiu și dau leziunii un aspect areolar. In perioada definitivă de scleroză, există o induraţie atrofică cn dilatarea bronchiilor şi emfizem. 
3. In scleroza pleurogenă, limfocitele: sunt mijlocul de transmisie a leziunii de la, pleură la, plămân. Plămânul este atrofiat, împins spre coloana vertebrală. Pleura e îngroșată, infiltrată sau nu cu calcar, 1. Antracoza este exagerarea unei stări fiziologice a plămânului, care prezintă foarte numeroase pete negre; țesutul e dur, rezistent, uscat neted, marmorat cu pete negre. Ganglionii bronchici sunt negri, Si 
5. Sideroza, calicoza şi pneumo-konioza consistă. în depunerea oxi- dului roșu de fier, a particulelor de silice sau a diferitelor pulberi în țesutul pulmonar, 

n) Ptizia cronică ulceroasă comună începe prin vârful plămânului şi progresează, scoborându-se spre bază, aşa încât leziunile mai vechi. sunt spre vârf, iar cele mai recente spre bază. 
„1. La început se găsese granulatiunile reprezentate prin noduli cenușii, rezistenți, puţin transparenţi, de mărimea unei gămălii de ac şi cari se concentrează, prin confluență pentru a forma mase rotunde: cât bobul de mazăre, constituind astfel tuberculul cenușiu. Granulaţiunile tuberculoase nu dau sue lăptos, prin raclaj, cai granuluţiunile canceroase. 

2. Tubevrculul nu întârzie-a deveni galben; degenereşșcenţa lui începe dela centru, care devine: galben, opac, friabil și poate fi strivit între degete. Contopirea mai multor tuberculi aşa degeneraţi constitue blocul Caseos, care poate atinge dimensiunile unei mandarine, E] are aspectul Roquefortului.
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Centrul blocului caseos se poate ramoli şi elimina, lăsând o cavernă cu suprafaţă, neregulată. Bronchia, vecină este inflamată şi dilatată. 'Tuber- 
culii se desvoltă în jurul originei fiecărui conduct alveolar Şi al fiecărei “bronchiole terminale. | | i Ma 
„8. Cavernele așa formate sunt denumite; acinoase, lobulare,. multi- lobulare sau lobare, după volumul lor. Ma. multe caverne pot comunica între ele. Ele îşi au sediul mai ales la vârf, sunt împrejmuite de: ţesut pulmonar indurat sau de pleura. fibroizată Şi îngroșată, Ie 

Pe pereţii cavernelor se pot găsi unul sau mai mulţi saci mici spân- zuraţi de câte o ramură a arterei pulmonare sau bronchice, având volumul variind dela mărimea, unui bob de linte până la, aceea a unei nuci, Aces- tea sunt anevrismele lui Rasmussen, formate înainte ca endarterita.. să fi obliterat vasul. Ruptura acestor anevrisme dă naştere la hemoragii mart. 
Să nu se confunde cavernele cu dilatațiunile bronchice, cari nn sunţ împrejmuite de țesut scleros, nici nu prezintă leziuni tuberculoase, 

"4. Leziunea tubereuloasă se poate vindeca, înainte de a fi devenit 
caseoasă, prin transformaţiunea fbroasă a tuberculului. Această modifi- 
care se prezintă sub forma de granulaţiuni fibroase sau sub aceea de scleroză bronco-pulmonară difuză. , : " 
5. Granulia, — Granulaţiunile, în această formă, a tuberculozei, sunt 

extrem de numeroase, diseminate, generalizate atât la plămâni cât şi la 
celelalte organe. -Ele sunt; rotunde, cenuşii, semi-transparente; au dimen- siunile unei gămălii de ac, sau chiar mai mici şi deci invizibile. Nu sunt caseificate și pot. fi confluente, nu pot fi enweleate şi dau, la, palpare, senzaţiunea unui nisip fin. Moartea survine înainte de ramolirea, granula- 
ţiunilor tuberculoase. — Punctul de plecare al granuliei este adesea, o leziune veche a vârfului sau a unui ganglion caseos. Infecţiunea, baccilu- dui se face prin vasele sanguine. . 

0) Pneumonia tuberculoasă este lobară sau pseudo-lobară; are o evoluţie repede, acută; prinde de obicei bazele plămânilor, iar masa 
-"caseoasă nu are timpul să se ramolească și să fie evacuată. 

Partea bolnavă are volumul mărit, e de culoare ceriuşie-gălbue cu 
benzi brune sau negre și are aspectul brânzei de Roquefort. 'Țesutul 
bolnav e dens, tare, nu crepită, cade la fund; suprafaţa de secţiune e 
ascată, nu dă suc prin raclaj. - : 
"p) Sifilisul pulmonar se prezintă sub 2 forme: gomoasă şi înfil- trație scleroasă. ! “ - 

1. Gomele sunt puţine, de preferinţă la vârfuri. Ele sunt repre- zintate prin noduli miei, albi, opăci, tari, împrejmuiţi de o zonă de paren- _*him inflamat sau fibros. : | o Suprafaţa lor de secţiune este uscată, centrul e gălbui,  gelatinos, friabil. Prin ramolire și evacuarea, conținutului lor, gomele se trans- formă în caverne cu pereții acoperiţi cu muguri. -Rezaltă o cicatrice deprimată. : , . Sa 
2. Infiltraţiunea scleroasă sau pneumonia sifilitică înterstițiălă croz nică este o leziune care începe în jurul. bronchiilor și se localizează de " obiceiu în niște zone limitate de plămân, sub formă de blocuri fibroase îndurate sau de cicatrice deprimațe în formă de stele, la suprafaţa plămânului. i a “Țesutul fibros neoformat cuprinde, în interiorul său, noduli gomoși,
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a căror prezenţă nu este constantă, dar care are însă importanţă pentrucă permite de a se recunoaște origina sifilitică a, acestui fel de seleroză. d) Tumorile plămânului, —_ 1. Cancerul primitiv formează o massă unică, voluminoasă, ocupând de preferinţă lobul superior sau vecinătatea hilului. Culoarea cenușie uniformă; consistenţa, moale; ganglionii tume- fiaţi (mediastinali anteriori), 
Pe suprafaţa de secțiune nu se găsește ţesut pulmonar respectat; ea este unitorm cenușie, iar prin raclaj se obţine un suc lăptos. Dacă pe suprafața de secţiune a, unei atari tumori se găsesc insule sanguine, atunci este vorba, de un sarcom. | 2. Cancerele secundare afectă forma de nuclee nodulare multiple, - diseminate în ambii plămâni şi recunosc o origină metastatică, având tumoarea. primitivă în alţ organ, 

3. Kistele hydatice ale plămânului sunt unice sau multiple şi se Tecunose după membrana lor albă și conţinutul apos, limpede, cu hydatite. Acestea din urmă se pot rupe în bronchii, provocând o moarte subită prin submersiune internă, ” | -In caz. când plămânii sunţ complect aderenţi de pleura costală, să nu se rupă aderenţele, ci să se rupă cu pleura costală cu tot. In timpul acestei extracțiuni, operatorul va acoperi ca o cârpă marginile costale, spre a. evita rănirea mâinilor, 

8. Inima. 
„A. Examenul pericarăulai, 

1. Aspectul exterior al sacului pericardic: se notează volumul lui precum și suprafaţa, neacoperită de plămân; se constată: a) perforaţiunile sale traumatice sau patologice prin vre-un abces mediastinal, anevrism al aortei, ete.; d) infiltraţia sanguină traumatică sau echimozarea, media. stinului anterior, et, 
"2. Deschiderea pericardului se face secționând în formă de Y peri- cardul parietal, dela vârt spre bază, - 3. Revărsările pericardice sunt studiate din punctul de vedere al calităţii şi cantităţii lor, 

o a) In mod normal pericardul conţine 20—30 gr. dintrun lichid citrin datorit transudațiunii seroase de origină agonică sau post: mortem prin staza sanguină în venele coronare Şi pericardice,. Cu câţ agonia va fi mai lungă, cu atât acest lichid citrin va fi mai abundent (150 Br. uneori). EI nu are membrane false, [ 0 revărsare zisă agonică. 5) In hydropericard, lichidul e tot seros, neinflamatoriu, limpede, în cantitate de peste 100 grame, iar seroasa are epiteliul macerat, c) In putrefacție, lichidul de transudațiune cadaverică are o culoare roșiatică spălăeită, 
. d) Când la revărsarea seroasă se udaugă depozite fibrinoase pe pericard şi flocoane de fibrină în lichid, e vorba, de o pericardită seroasă înflamatorie. . | €) Alcoolismul, morbul lui Bright, tuberculoza, neoplamnele, mala- diile infecțioase au tendinţa să coloreze în roşu această serozitate, - Avem atunci pericardită hemoragică. Seroasa este acoperită. de o membrană falsă groasă, roșie-închisă, 

4. Pericardita purulentă însoţeşte septicemiile, febrele eruptive, etc,
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5. Exudatul fibrinos inflamatoriu, dispus în membrane false pe 
pereţii interiori ai pericardului, poate. exista, singur, în inflamațiuni, 
fără lichid. Aceasta este pericarâita uscată în care suprafaţa, interioară 
a pericardului este aspră ca.o limbă de pisică, are aspect areolar, ete. 

6. Din această pericardită uscată poate rezulta o neoformaţiune 
conjunctivă în seroasă şi în membranele sale false. Rezultă aderențe sau 
lipirea, celor două foi ale pericardului, care, când este totală, se numeşte simfiză cardiacă. — Afecţiunile reumatismale sau infecțioase simple 
sunt cauza obicinuită a' acestor simfize. 

Când nu se produo aderenţe, membranele false şi seroasa, subjacentă 
hiperplaziată se organizează și devin niște plăci lăptoase sau plăci de 
țesut conjunctiv. . 

1, Taberculii pericardului se prezintă sub formă de. granulațiuni 
miliare diserete sau confluente, când cenușii şi transparente, când gălbui 
şi caseoase, însoţite sau nu de exudaţ şi de membrane false. Seroasa este 
fără luciu şi injectată. Alteori bride conjunctive reunesc cele 2 foiţe ale 
pericardului. ta, 

8. In pericard se poate întâlni sânge, în traumatismele inimii Şi 
ale pericardului; în ruptura unui anevrism în pericard, sau a, unui vas coro- 
nar bolnav, în febrele hemoragice, în otrăvirea prin fosfor sau arsenic, 
ete. Revărsarea hemo-pericardică poate fi datorită unei pachi-pericardite, 
simplă, tuberculoasă sau canceroasă. Când se desprinde această mem- 
brană falsă puţin aderentă și presărată cu puncte hemoragice pe un 
fond gălbui, se vede că ea, este legată de seroasă prin vase sanguine 
cari apar sub formă de bride roșii. 

B. Examenul inimii. 

Tăcând examenul exterior, se notează mai întâiu volumul, poziţia, 
apoi leziunile suprafeţei externe; schimbarea în culoarea fibrelor super- 
ficiale, abundența, grăsimii sub-pericardice, — care, deobiceiu, e mai 
abundentă, pe partea, anterioară a cordului — forma. generală a. inimii 
rezultând fie din atrofie, fie din hipetrofie, fie din destinderea cavi- 
tăţilor prin sângele aflat în ele. Prezenţa sau absenţa degenereşcenței 
scleroase sau calcare a, arterelor coronare va. fi specificată, 

1. Deschiderea cavităţilor inimii se face pe inima nedespărțită 
„de organele toracice. | 

Inima, fiind sau nu ridicată din loja ei, cavitățile se deschid începând 
totdeauna cu dreapta, în modul următor: 

| a) O inciziune începută de la, bază spre vârf taie: complect peretele 
auriculului și apoi al ventriculului drept, în lungul marginii drepte a 
inimii, , 
____b) A doua inciziune, asemenea, precedentei, făcută în lungul mar- 
ginii stângi, deschide auriculul stâng şi ventriculul stâng. 

La ambele incizii, făcute cu cuțitul, se respectă spaţiul dintre auri- . 
cule şi ventricule, i 
6) Reîntorcându-se iarăși în dreapta se deschide artera pulmonară 
printr'o tăetură făcută cu foarfeca, pe peretele anterior.al ventriculului 
drept, în lungul septului interventricular, dela, vârful inimii” spre bază. 

d) In fine, prin a, 4-a tăietură făcută cu foarfeca, se taie peretele 
anterior al. ventriculului stâng în lungul septului interventricular de la
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vârtul inimii până în cârja aortei, trecând cu foarfeca, prin antrul mitro- aortic şi respectând sigmoidele pulmonare. | „Spre a examina cavitățile auriculare, se seeţionează cu foarfecele. pereţii auriculo-ventriculari, întroducând foarfecele dela, baza spre vâr- ful cordului, complectându-se astfel inciziunile făcute pe marginile aces- tui organ. 
„Prin aceste scoţiuni cavitățile inimii şi vasele mari cardio-toracice. vor fi deschise şi explorate. Ne vom încredința .de starea: sângelui aflat. în cavități: sânge liclid în asfixii, în morţile subite, ete,; chiaguri fibri- 

"oase în pneumonii; chiaguri cruo- 
fibrinoase, ete., adeziunea, lor de 
peretele intern al cavităților, în 
agonii .prelungite. Vom nota; su- 
Ficienfa sau însuficienţa orificiilor 
valvulare auriculo-ventriculare și 

- arteriale; starea valvulelor, îngru- 
șate sau nu, infiltrate sau nu cu 
calcar, prezenţa, vegetațiunilor; 

„retracţiunea şi deformațiunea lor, 
scleroza lor 'şi a fibrelor tendi- 
noase; starea stâlpilor valvulari, 

„inelul aortic precum şi orificiile 
coronare la, origina. lor. aortică. 

                            

   

A > înciiia 2-a (cuţit) 

. încizta 3-a [ i 

4 Joarfeca   

  

ncizia 4-a 

încizia L-a (cuţit) 

Fig. 86. Examenul cordului, 

2.. Examenul chiagurilor inimii. Se zic chiaguri pasive acelea cari s'au format după moarte sau în timpul agoniei, și chiaguri -active când ele s'au format în timpul vieţii. | Inima stângă este aproape totdeauna goală, afară când moartea, s'a. produs prin asfixie. | 
4) Chiagurile pasive se prezintă sub 2 forme: 1) negre, moi, cad. spontaneu din ventriculi sau se desprind foarte uşor; ele s'au .format după moarte, închegarea. se face repede şi în bloc; 2) în a doua formă, cheagul se produce în timpul agoniei, când inima se mai contractă încă. Rezultă că coagularea este întârziată, iar hematiile cad în rețeaua chea- ului, care este gălbui în partea, superioară și roșu în partea, inferioară. Cheagul e consistent.
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D) Cheagurile active sau lrombusurile se produc în urma stazei cir- 
culatorii sau a leziunilor endocardului. Ele sunt gălbui, destul de rezis- 
tențe, destul de aderente de pereţi. Volumul lor este variabil; iar dacă 
sunt, vechi, centrul lor este ramolit, puritorm. 

3. Crioscopia sângelui. 

Cu constatarea că, la un înecat, apa nu pătrunde în plămân decât în 
timpul mișcărilor respiratorii din ultima, perioadă de rezistenţă a indivi- . 
dului (o minută și jumătate dela scufundare), coraborată pe deoparte cu 
faptul că există un raport direct între timpul scurs din momentul morții 

- Şi punctul de congelare, a sângelui, iar pe de. alta, cu legea fizică după 
care coborârea punctului de congelare a unui lichid e în raport direct 
cu gradul lui de concentrațiune moleculară, Carrara, bazat pe lucrările 
lui Raoult, a ajuns la, determinarea, unei ingenioase aplicaţiuni la diag- 
nosticul medico-legal al morţii prin îunec. 

Graţie acestei aplicaţiuni — căreia i s'a dat numele de examenul 
crioscopie al sângelui sau mai scurt crioseopia sângelui — expertul poate, 
în anumite condițiuni, să se pronunţe dacă se află în prezenţa unui cada- 
“vru de om mort în apă sau mai întâiu omorât şi apoi aruncat în apă, 
adică dacă moartea e consecutivă unui accident, unei sinucideri sau 
unei crime. , E | 

In adevăr, fiind constant că sângele normal al omului — inditerenţ 
dacă provine din inima dreaptă ori din cea stângă — are o concentraţiune 
moleculară mai mare decât accea a apei, urmează ipso facto ca şi punctul 
de congelare (care se notează cu semnul A ) a acestui sânge să se găsea- 
scă sub 0” (de regulă între —0%,55 şi —0%,57). De unde concluzia, şi 
logică şi firească — trasă din însăș legea fizică a, solidificării lichidelor 
prin coborârea. temperaturii, — că sângele unui înecat, ca unul care e 
diluat prin pătrunderea, apei în sistemul circulator (care provoacă o dimi- 
nuare a fibrinei), să se congeleze la o temperatură mai apropiată de 0", 
punctul de înghețare a apei. Pătrunderea, apei în sânge făcându-se prin 
plămâni, sângele din inima stângă va conţine apă în proporție mai mare 
decât sângele din inima. dreaptă. De aci deducţiunea: sângele diluat din 
cavitatea cardiacă stângă (diluare care în nici un caz nu poate fi airi- 
„buită şi procesului pătrunderii post-mortem a apei în organism) va avea 
o concentrațiune moleculară mai mică decât sângele diluat din inima 
dreaptă, deci și punctul de congelare al celui dintâiu va fi mai mic decât 
acela, al celui de al doilea. Iar observaţiuni constant verificate (Paul 
Bert, Brouardel, regretatul meu mic Paul Loye — cu care, în 1886, la 
Paris, am făcut în această direcţie, numeroase experienţe, pe cari în 
urmă le-am reînouit la Institatul Medico-Legal din Bucureşti, — Vibert) 
au dus la, constatarea că între pătrunderea apei în plămân (care se pro- 
duce după o minută și jumătate dela scufundare) şi moartea reală se 
scurg 22 minute, în primele 3 minute şi jumătate dela înecare neprodu- 
cându-se decât moartea. aparentă. 

Ţin însă să adaug, că verificările acestea nu au decât o valoare 
relativă, — şi aceasta, din următoarele două consideraţiuni: - . 

]. Punctul de congelare a fost determinat în experienţe făcute: cu 
animale şi nu se poate stabili o identitate absolută între mecanismul 
morţii prin submersiune la animale şi acslas mecanism la om. Am con-
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statat că animalele rezistă mult mai mult ca omul la mecanismul asfi- xiei, — particularitaţe observată atât la animale înecate cât şi la cele "spânzurat, căci am putut readuce la, viaţă animale spânzurate sau înecate „timp de câteva minute și cari nu mai dădeau nici un semn de viaţă, pe când rezultatul acesta nu l-am putut obţine cu sforțările făcute cu oameni spânzurați sau scoși din apă numai după câteva minutu dela, înnecare. 2. Moartea prin înnec nu se produce în acelaș fel la toţi indivizii, Dar mai e şi o altă împrejurare de fapt care deasemenea reduce mult valoarea edificatoare a 'crioscopiei sângelui: după ce.s'a produs moartea, în virtutea legii gravitaţiunii sângele are tendința de a se: depune în părţile cele mai deelive ale corpului (aşa, găsim, prin procesul transudaţiei, lichide în pleură, în pericard şi în peritoniu); de unde urmează că în caz când se găseşte, în pericard de pildă, o mare cantitate de serozităţi datorite transudaţiei, puterea, probatorie a crioscopiei sân- gelui va fi supusă cauţiunii. De aceea, în cursul meu practic de exper- tize medico-legale am avut întotdeauna grija să atrag atenţiunea asupra dificultății de a se trage o concluzie certă din examenul crioscopic al sân- gelui; dovada, neîndoioasă e condiţionată de un mare număr de factori cari cu foarte mare anevoinţă pot fi cu toţii determinaţi în cazul parti- cular examinat. 

A) Interpretarea. _— Rezerva, aceasta în interpretare mai e justifi- cată şi de alte circumstanţe cari, dacă nu anihilează cu totul, slăbese simţitor puterea probatorie a aplicațiunii medico-legale a crioscopiei sângtiui: 
1. Rezultatul crioscopiei sângelui e nul la cadavrul întrat în pulre- facțiune. - | După constatarea: pentru întâia, oară făcută de Magnanimi şi veri- ficată de-mine, de îndată ce se stabileşte circulaţia poslumă a putrefac- 'ției şi, pe măsură ce înaintează, aceasta (prin însemânţarea, cu microbii - saprofiți) măreşte concentrațiunea moleculară a sângelui, ceeace are de efecti de a da pentru sângele înecatului un punct de congelaţiune mai coborât decât punctul de congelare a sângelui normal — un rezultat deci în flagrantă contradieţiune cu legea stabilită pentru sângele diluat. Fenomenul acesta deconeertanţ —_ pentrucă răstoarnă unul din cele mai ingenioase teorii ale diagnosticului medico-legal — îşi are o dublă expli- caţie: întâiu în' evaporarea apei în raport cu temperatura, exterioară; al doilea, în dedublarea moleculelor substanțelor cari intră în compoziţia, sângelui, prin acțiunea microbilor. 

2. Putrefacţia înaintată are de efect de a goli inima şi vasele mart de tot conţinutul lor sanguin, 
3, Supravieţuirea, oricât de scurtă, a celui scos din apă modifică simțitor rezultatul examenului crioscopic, pentrucă în întervalul cât per- zistă viaţa, funcțiunea circulatorie are de efect de a restabili echilibrul în concentrarea moleculară a sângelui. " 
4. Natura apei influenţează asupra concentrării moleculare a sân- gelui din cele două cavităţi cardiace. Aşa, apa de.mare are de efect de a face mai concentrat sângele din inima stângă decât cel din inima dreaptă, adică tocmai contrariul de ce se întâmplă la, un înecat în apă dulce. La fel se comportă apa din unele lacuri sau puțuri. De aceea, examenul crio- scopic al sângelui trebue să fie precedat de analiza punctului de conge- lare a apei din care a fost scos înecatul, spre a se stabili dacă nu cumva



INTERPRETAREA CRIOSCOPIEI 457 

concentrațiunea moleculară a apei e mai mare decât aceia a sângelui și, în caz afirmativ, rezultatul trebue interpretat ca pentru submersiune în apa, de mare, 
5. Chiar la cei scoşi imediat din apă şi prezintând toate semnele con- 

Jirmative ale înecării în timpul vieţii (spuma bronchică fină, emfisemul apos pulmonar, edemul, etc.) rezultatele crioscopiei sângelui nu sunt con- stante, în ce priveşte diferența dintre punctele . de congelare a sângelui din cele două cavităţi cardiace. Crioscopia. nu e pozitivă nici măcar. în 
50 la, sută din cazurile examinate (Revenstort n'a ajuns decât la procen- 
tualitatea de 41 la sută, iar eu la şi mai puţin). Di 

6. Diluarea, sângelui nu se constată în cazurile de moarte prin înhi- 
biţie: înecatul nu'are vreme nici posibilitatea fizică de a face cea mai 
mică mişcare de respiraţie sau de deglutiţiune, așa că apa n'are cum să 
pătrundă în plămân şi de acolo. în inimă. 

ă 

+ * 

Crioscopia e pozitivă: 

1. La un cadavru care n'a stat în apă dulce decât maximum câte-va, 
ore şi la care încă nu sa pronunțat procesul putrefacţiunii. In cazul 
acesta, trebue să notăm o diferenţă însemnată între 
punctul de congelare a sângelui din cavitatea car- 
diacă dreaptă şi punctul de congelare a sângelui din 
inima stângă (mai apropiat de 0”). 

Dacă, din contra, o atare diferenţă nu există, ex- 
pertul va conchide -că moartea nu e consecutivă 
înecării. 

2. La, un înecat proaspăt scos din mare, raportul 
între punctele de congelare a sângelui din cele două 
cavităţi cardiace e inversat, concentraţiunea molecu- 
lară a sângelui din inima stângă fiind mai mare 
decât aceea a sângelui din inima, dreaptă. 

- Repet, nici chiar în aceste două eventualităţi, cri- 
oscopia, sângelui nu poate constitui pentru expert; 
un criteriu sigur de apreciere. — In majoritatea 
cazurilor de înnec, corpul se duce la fund Şi nu re- 
apare la suprafață decât după ce s'a declarat 
putrefacţia (prin desvoltarea, gazelor în abdomen 
cadavrul își micşorează densitatea). Dar chiar la u- 
nele cadavre proaspete (adică pescuite imediat după submersiune) nu întot- 
deauna găsim, în cele două cavităţi. cardiace, sânge diluat în aşa propor- 
ție, ca să putem trage concluzii neîndoioase din examenul crioscopic. 
Adesea, intervine rigiditatea mușchiului cardiac. care goleşte inima de 
sânge, ori cordul se opreşte în sistolă sau în diastolă. 

    

  

        
Fig. 87. — Crioseopul. 

B) Technica. — In urma, aplicării unei ligaturi totale, se scoate inima, 
și, incizându-se, pe marginile lor, fiecare din cele două cavităţi cardiace, 
se colectează separat sângele din ele. : 

a) Examenul crioscopie se face cu ajutorul unui aparat numit crio- 
scop şi ale cărui părţi componente sunt (fig. 87): . 

1. O eprubetă cu pereţii subţiri lungă de 82 mm. şi cu diametrul 
de 12 mm, 
2. Un termometru introdus în această eprubetă.
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3. 0 eprubetă, mai mare (20 mm, în diametru) în care întră epru- 
beta mică și fixată în ca cu ajutorul unui manşon de plută, care servă 
şi de dop pentru eprubeta mare. 

4. 0 pipetă cu ajutorul căreia se introduce sângele de examinat în 
eprubeta mică. 

5. Un vas de sticlă cu pereţii mai groși, în care se pune ghiaţăi Şi 
sare, acoperit cu un capac, în care se află practicată o gaură circulară 
pentru introducerea sistemului de eprubete (eprubeta mare şi cea mică). 

b) Sângele de examinat — separat cel din inima dreaptă şi cel din 
inima, stângă — se întroduce în cprubeta mică. 

După câteva minute, prin acțiunea congelatoare a, vasului refrige- 
rent, observăm 'că mercurul din termometru se coboară. În momentul 
când mercurul se apropie de 0” (punctul de înghețare a apei), agităm 
sângele din eprubeta mică, prin răsucirea, în loc a termometrului. 

Constatând că, deşi am obţinut temperatura cerută, sângele tot nu 
congelează, aruncăm în sângele din eprubetă un fragment din zăpada 
care s'a format pe peretele exterior al vasului refrigerent. Sângele 
îngheaţă aproape instantaneu, iar coloana de mercur a termometrului, 
după ce mai întâiu s'a urcat brusc şi, apoi îşi continua. mai încet ascen- 
unea, rămâne, timp de aproape 30 secunde, staționară la un punct 
maxim, pentru a se coborâ din nou. Se citește pe gradaţie punctul maxim 
care e însuş punctul de congelare a sângelui. 

+ 

= + 

Examenul crioseopic poate fi precedat sau urmat de două alte probe, 
bazate pe puterea hemolitică şi pe conductibilitatea electrică a, sângelui. 

Paltaut şi, după el, Revenstort au stabilit că, pe când la orice cada- 
vru, în stare normală, se produce în primele zile o hemolisă (accentuată 

în urmă, de putrefacție microbiană) în cavitatea cardiacă dreaptă și apoi 
în sistemul arterial, liemolisa provocată de înnec e mai întensă în inima 
stângă. 

Bazat pe legea, fizică după care gradul de conductibilitate electrică 
a unei soluţii saline e în raport direct cu gradul de concentraţiune a aces- 
teia, Revenstorf — servindu-se de ser sanguin centrifugat — a doter- 
nunat următoarele norme de verificare. 

1. La individul înecat în apă dulce, conductibilitatea electrică a 
sângelui din inima stângă (mai diluat) e mai mică decât conductibili- 
tatea, sângelui din inima dreaptă. : 

2, La individul, înecat în apă sărată, (mare, lac s salin, etc.) raportul 
de conductibilitate electrică e inversat: sângele. din inima stângă (mai 
concentrat) e mai bun conducător de electricitate decât sânpele din cavi- 
tatea cardiacă dreaptă. 

O altă probă a vieţii, tot prin examinarea sângelui, a fost propusă 
de Corin şi Stockis, prin căutarea la microscop a corpusculilor silicioşi 
(de volumul unei globule roșii și ţinute în suspensie în apă) cari, în tim- 
pul agoniei, pot pătrunde, prin pereţii alveolari, în sânge. Proba, se face 

prin centrifugarea, unei mici soluţii de sânge hemolisat luat din conți- 
nutul inimei “drepte. Acești corpusculi, în caz când moartea s'a produs 
în apă prin scufundare, se disting la microscopul polarisor, între nicolii 
înerucișaţi. Dimpotrivă, corpusculii aceştia nu se găsesc în soluţia cen-
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trifugată a sângelui hemolisat, colectat din inima unui individ mort 
întâiu și apoi scufundat. ! - 

= se , 

Să, pomenim, însfârşit, însă numai cu titlu. de document, un alt 
procedeu al lui Revenstort — dedus tot din principiul punctului de con- 
gelare a sângelui, care e mai coborât cu cât ne îndepărtăm de momen- 
tul morţii — de astă dată pentru determinarea momentului în care s'a 
produs moartea, indiferent de natura ei. 

Plecând dela constatarea, că punctul maxim de congelare a sângelui 
normal e la —0',57, a ajuns la concluzia că diferenţa în plus a punc- 
tului de congelare sub 0” dă o bază de calcul pentru determinarea, numă- 
rului de ore scurs din momentul morţii. Așa, dacă deopildă, sângele din 
vena cefalică 'a cadavrului îngheaţă la —0%,73, iar dacă după trecere 
de 24 ore dela, acest prim examen, o altă cantitate de sânge, luat din 
aceiaşi venă, îngheaţă la, —0%,77, momentul morţii e arătat de raportul 
diferer.ței între cele două puncte de congelare, înmulţit cu numărul orelor 
scurse între celv două examene, adică — 0, 16 (diferenţa, între punctul 
de congelare a sângelui normal şi punctul de congelare a sângelui supus 
primului examen), împărțit la —0,04 (diferenţa între cele două puncte 
de congelare dela cele două examene), iar câtul îmulțit cu 24, 

__ Metodă ingenioasă, dacă vreţi, dar care însă are defectul de a păcătui 
prin fragilitatea ei: în aplicaţiunile practice medico-legale rezultatul 
diferă întotdeauna de rezultatul calculului teoretic. 

4. Leziunile inimii 

1. Examenul pereţilor şi al volumului cavităţilor.— Dacă grosimea 
pereţilor şi greutatea inimii sunt crescute, se zice că există hipertrofie; 
în cazul contrar este atroție. : 

a) Elipertrofia este: simplă, când pereţi sunt îngroșaţi şi capacita- 
tea, ventriculilor este normală; concentrică, atunci când pereții sunt îngro- 
șaţi, iar ventriculii micşoraţi; excentrică, atunci când există îngroşarea, 
pereţilor şi mărirea ventriculilor (insuficienţă, aortică); parțială când 
interesează aproape totdeauna unul din ventriculi. | 

In regulă generală, la mai toate persoanele cordul drept e puţin 
dilatat. Proba cu apa a insuficienţei valvulare este o jucărie, care tre- 
buie înlăturată din technica autopsiei. 

b) Atrofia inimii este consecutivă unor modificări în structura 
miocardului. A 

c) Dilataţiunea generală a inimii este adesea consecutivă adipozităţii 
acestui organ, miocarditelor cronice; ete. Miocardul este subţiat. 

II. Structura peretelui inimii. -- In bolile infecțioase, îndeosebi: 
în febra tifoidă, în endocardite, pericardite precum şi în otrăvirile en 
fosfor şi arsenic, mioeardul poate să aibă o consistență moale, muschiul 
e flasc, gălbui (frunză veștedă), peretele se lasă a, fi rupt cu multă, înles- 
nire. Aceste alteraţiuni sunt parțiale şi contrastează, cu culoarea roșie a, 
părţilor vecine. | .. 

a) Consistenţa inimii poate fi tare şi rezistentă, muschiul hipertro- 
fiat în miocardita interstiţială. Neoformațiunea conjunctivă poate fi gene- 
ralizată şi difuză, parţială şi circumscrisă, localizată, la, stâlpi, în septul 
interventricular, în vârful inimii, ete, ”
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D) In supraîncărearea grăsoasă a inimii, grăsimea se întinde pe cea mai mare parte a organului, rotunjeşte marginea urechiuşelor, maschează origina vaselor mari, ete. Uneori grăsimea se infiltră în țesutul muscular. c): In degenereşcenţa Yrăsoasă, inima are o consistență hoale și o culoare albă-gălbue. + | 
d) In anevrismul inimii există o dilatare parţială a peretelui sub- țiat, selerozat, consecutiv: unei miocardite interstiţiale localizate, unei opriri circulatorii parţiale, unei gome sifilitice, ete. 
e) Abcesele miocardului sunt consecutive fie unei infecţiuni puru- lente fie propagaţiunii unei endocardite. 
Î) Ruptura înimii se observă în dreptul unui anevrism în degene- reșcenţă grasă senilă, în. miocardită interstițială. Ea este adesea Provo- cată printr'o sforţare, care creşte tensiunea în circulațiune, INI. Examenul endocardului.— In momentul autopsiei, endocardul poate prezenta. o culoare Toşie-lividă, vişinie, difuză, datorită imbibiţiu- nii cadavrice prin substanța colorantă, a-sângelui în descompunere, a) In endocardita acută (reumatism) roșeața se prezintă sub formă de arborizaţiuni vasculare. Pe faţa superioară a valvulelor mitrale şi pe faţa inferioară a, sigmoidelor, la, câțiva milimetri de marginea, lor liberă, se vede o linie sinoasă de granulaţiuni abundente pe partea mijlocie a valvulei. Aceste granulațiuni sunt mici, cenușii, foarte aderente şi destul de rezistente (fibrină, coagulată şi țesut conjunctiv neoformat,) 
D) In endocardita înfecțioasă procesul este mai intens. Pe lângă g&ranulațiuni, există plăci gălbui sau rozate a] căror ţesut ramolit se elimină şi dă loc unei ulceraţiuni. In loc de plăci pot exista adevărate vegetaţiuni, cari pot perfora valvulele inimii, 

___€) Endocardita cronică este primitivă sau consecutivă unei endocar- dite acute vegetante. In primul caz se produce prin bătrâneţe, gută, saturnism, alcoolism, ete. 
Valvula atinsă este îngroșată, zbâreită, selerozată, infiltrată sau nu cu calcar, sudată sau nu cu celelalte, cu retracţia sau nu a stâlpilor, cu scurtarea sau nu a sforilor tendinoase, dând cele 2 varietăţi comune: însuficiența şi stenoza. 

“ d) Anomaliile cardiace mai frecvente sunt: perzistența gaurei lui Botal, stenoza congenitală a arterei pulmonare, perforațiunile valvulelor siemoide. A 
La copii de curând născuţi, mai pot exista alte malformaţiuni sau anomalii (inima, cu 3 cavități, ete.) incompatibile cu viaţa şi cari se ter- mină cu 0 moarte subită sau bănuită, printr'o cianoză asfixică care poate fi luată drept o asfixie mecanică, ete. 

9. Vasele sanguine şi limfatice 
In unele boli, (crupul, asfixia, etc.) sistemul vascular e plin de sânge, care poate fi coagulat, negru sau de un roșu aprins (oxid de carbon), ori lichid, difluent (icter grav, ete.), ori sirupos (în otrăvirile cu fosfor). Ta chlorotici, sânpele, foarte fluid şi foarte palid, se coagulează. normal. In anemia pernicioasă progresivă, sângele are o consistență apoasă. In limfadenia, sângele e decolorat, limpede, cheagurile sunt albicioase, cu aspectul puriform. Ganglionii sunt când voluminoși, moi, când tari și fără suc la răzuire. In -serumul sângelui paludeenilor găsim numeroase granulaţiuni pigmentare. .
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Aorta și vâna cavă inferioară se deschid pe loc. 
Rezervoriul lui Pecquet e așezat la nivelul celei de a 2-a vertebre 

lombare, între cele două coloane ale diafragmei, dinapoia şi în drep- 
tul aortei. . 

Vena lombară ascendentă, care se continuă, la nivelul coloanei 
drepte a diafragmei, cu vâna azygos, e învecinată cu receptaculum chyli. 

Când se descopere o hemoragie internă (stomacală, cerebrală etc.) 
se va căuta cu grijă vasul rupt, oricât de mic ar fi el. 

A. Leziunile arterelor 

- E de notat că, după trecere de trei săptămâni, cicatrizarea unei 
artere secţionate sau ligaturate e destul de complectă, spre a se putea 
examina, organizaţia, cheagului, mai ales în segmentul superior: țesutul 
conjunctiv neoformat împreunează cele două capete ale arterei. Mai 
târziu, acest țesut se strânge, dispare şi fiecare din extremităţile vasului 
nu mai apare decât ca un vâri ascuţit. Na 
- a) Arterita sau endarterita actă are leziuni asemănătoare acelora 
ale endocardului. — Endartera, prezintă plăci ridicate, rotunde, roze, moi, 
gelatiniforme, unele chiar. ulceroase, fongoase. Leziunea nu interesează 
tunica mijlocie, | , , Na : 

Aceste plăci pot suferi degenereşeența grasă şi infiltraţia calcară 
şi se pot întâlni pe arterele de orice calibru. 

b) Arterita acută puralentă (septicemia) se caracterizează, printi'o 
vaseularizaţie intensă a suprafeţei externe a arterei; pereţii sunt îngro- 
şaţi şi presăraţi cu mici focare purulente, cari ridică membrana, internă, 
apărând ca niște mici pustule, 

c) Arterita tuberculoasă se observă mai ales pe arterele dela baza 
creerului și în special pe ramurile aiterei eylviene. De preferinţă în 
dreptul punctelor de ramificaţiune, se desvoltă umflături fusiforme de 
înălţime variabilă, ocupând toată grosimea pereţilor nu prea roșii, obli- 
terând uneori chiar complect calibrul vasului. — 'Țesutul de neoforma- 
țiune este cenuşiu-gălbui. ” 

4) Arterita sifilitică. se observă pe toate arterele. De oarece e înso- 
țită de periarterită, pereţii sunt îngroşaţi, puţin vascularizaţi. — Cali- 
brul vasului este strâmt sau obliterat printi'o' substanță gălbuie, elastică, 
uscată, de întindere variabilă. , E 

e) Infiltraţiunea calcară este frecventă pe arterele de calibru mij- 
lociu. Ea se prezintă sub formă de inele rigide, dure, de înălţimi varia- 
bile, alternând cu părţi sănătoase, rămase moi. — Acizii dizolvă aceste 
depozite calcare şi dau arterei aspectul ei normal. 

f) Scleroza este caracterizată prin îngroşarea hipertrofică a endar- 
terei. Ea se manifestă sub formă de plăci opaline, netede, uşor proemi-. 
nente, de consistenţă fibroasă sau chiar cartilaginoasă. Numărul şi: dimen- 
siunile lor sunt variabile, ele pot deveni confluente. — Pe vasele mici 
hipertrofia endarterei ocupă toată circonferinţa vasului, îngustându-i 
lumenul. . | 

g) Degenerescenţa grasă se caracterizează prin pate albicioase, 
opace, fări relief, Aceste pete se pot; necroza şi să determine astfel în 
jurul "lor fenomene de iritațiune, cari sfârșesc prin niște leziuni! de 
endarterită. | 

h) Pocarele ateromatoase sunt frecvente pe aortă, la originile trun-
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chiurilor arteriale şi pe curburile vaselor. Plăcile au contururi neregulate, suprafața accidentată şi sunt tari, proeminente, au o culoare roză sau cenușie-gălbuie. 
, 

1. Mai târziu, plăcile devin moi și, dacă se taie pelicula subţire care acopere placa, se scurge o magmă, albicioasă, grunjoasă şi groasă. 2. In alte cazuri, plăcile se infiltrează cu săruri calcare. Ele pot fi confluente, vasul se dilată și ia un aspect seleros, , 3. Sunt şi cazuri în cari pelicula plăcii se rupe spontancu. — Când ruptura, este recentă, se văd marginile rupturii răsucite iar un chiag mic înlocueşte pulpa ateromatoasă care a căzut. — Când ruptura este vechie, în locul plăcii se vede o pată galbenă sau brună, datorită, transformării hemoglobinei. Această evoluţie poate să fie punctul de plecare al micilor anevrisme cupuliforme, crateriforme sau disecante; | i) Promboze'6 pot; oblitera orice vas prin coagularea sângelui, deter- minată de diferitele leziuni patologice sau traumatice ale tunicii interne. ) Embolia este oprirea unei concrețiuni fibrinoase sau a unei par- ticule solide, desprinsă, și ajunsă, într'o ramură de calibru mai mic. Re- zultă necrobioza teritoriului care depinde 'de acest ram (infarct). Din dreptul embolului până la, prima colaterală, se formează un chiag subţiat. 
k) Emboliile capilare (embolii fibroase provenind din ruptura, kistelor fibrinoase ale inimei, embolii aleromatoase, septice, yrăsoase şi gazoase) nu sunt urmate de necrobioza. teritoriului hrănit de arteriolă, sau leziunea nu este vizibilă macroscopiceşte decât în cazul de abcese metastatice (embolus septic). e 1) Anevrismele sunt formate prin dilatațiunea pereţilor arteriali. Forma lor depinde de forma şi dispoziţiunea leziunii produsă prin endar- terită cronică. | 
1, Anevrismele pot. fi: fusiforme, “Sacciforme, disecante (ruptura endarterei în prealabil bolnavă), arterio-venoase (anevrism arterial des- chis într'o venă), cirsoide (formate din dilatațiunea tuturor arteriolelor unui teritoriu vascular, limitat, constituind o tumoare aceidentată, având caracterele unui angiom cavernos). . 

„2. Polumul şi numărul anevrismelor sunt. variabile. Suprafaţa, lor: externă poate fi netedă sau neregulată, boselată (anevrisme: secundare). Țesutul conjunetiyv; vecin este indurat, Muşehii sunt pe cale de atrofie scleroasă. Nervii sunt îngroșaţi, vascularizaţi sau sclerozaţi. Oasele vecine se uzează, se atrofiază, devin cavitare, se perforează și dispar. Articula- țiunile sunt luxate, atrofiate, ete, „ 3. In cavitatea, anevrismală se găsesc cheaguri negre, moi, friabile, cari se formează după moarte, pe socoteala sângelui pe care-l mai con-. ținea, încă anevrismul, — Alături de aceste chiaguri pasive, se'văd chia- guri active sau vechi, constituite prin lame stratificate, elastice, cenușii, ocupând periferia, pungii, ușor de desprins. 

B. Venele 

Ele vor fi, deschise cu niște foarfeci foarte mici, disecându-le repede ori de câte ori ar exista, semne de flebită, edem, varice, infecţiune puru- lentă. Când se va fi constatat o inflamaţiune a uterului sau a anexelor, se vor deschide venele utero-ovariene, etc, : 1. Varicele prind adesea, venele membrelor interioare, acelea ale rec-
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ului (hemorvide), ale cordonului (varicocelul). La început există o siraplă 
dilataţiune a venei fără modificări ale pereţilor; mai târziu pereţii se 
îngroaşă, devin de o grosime inegală (subţiaţi, îngroşaţi şi calcarizaţi) 
prezentând dilataţiuni cilindrice fusiforme, sacciforme, etc. Când vasa 
vasorum participă la procesul varicos, rezultă un adevărat ţesut; cavernos. 

"Țesutul conjunctiv periferic este îmflamat, indurat, poate conţine 
mici abcese, ete. 

2. Flebitele rezultă mai ales dintr'o inflamaţiune a membranei 
interne a, venelor şi din modificări survenite în compoziţiunea sângelui.: 
Cheagul trombozic este aderenţ, stratificat, cenușiu-gălbui sau puriform 
în centru. In jurul venei țesutul este imflamat. 

0. Capilarele. 

Angioamele cavernoase se întâlnese sub piele, în ficat, rinichi și 
splină. — Angioamele, cari pot fi încapsulate sau difuze, sunt compuse 
din alveole umplute cu sânge şi circumscrise pe pereţii intermlediari, 
fibroşi, 

Angioamele simple, cari se întâlnese. pe piele şi în țesutul celular 
sub-cutanat, sunt mici tumori violacee, turtite. 

D. Vasele limfatice. 

Leziunile mai des întâlnite sunt: 
1. Limfangita acută: vasele limtatice devin atât de voluminoase că 

se poate proceda la disecţia lor. La deschiderea, limfaticului — a cărui. . 
culoare e gălbuie — se constată că peretele intern e neted şi roșu, iar con- 
inutul, din lichid şi roşiatie la început, e mai târziu un cheag deasemenea 
Toşiatic și tare, spre a sfârşi prin a fi un puroiu alb, des, mai ales la nivelul 
spaţiilor intervalvulare destinse. 

2. Limfangita sifilitică îngroaşă, inegal pereţii vaselor Jimfatice, | în 
jurul cărora există un edem persistent.. În perioada, terțiară, limfaticăle, 
încunjurate de ţesut seleros, pot prezenta, plăci gălbui şi gome, 
8, Limfangila tuberculoasă transformă limfaticul într? un fel de șirag 
gălbui cu-boabe, tari la început, caseoase mai în urmă, cari în cele din 

"urmă capătă consistenţa unui. abees rece. 
4. Linfangita canceroasă e caracterizată, prin fire "groase, tari, situ- 

ate între tumoarea primitivă şi ganglioni. In interiorul plămânului, 
nodulii canceroşi ai limfaticelor se prezintă sub forma unor mici masse 
compacte și gălbui. 

„5 Varicele limfatice au forma unor şiraguri încâlcite şi uneori aduc 
cu o tumoare cavernoasă. În alte cazuri, limfaticul se destinde sub forma 
unei beșici moi, plină cu.un lichid albicios, 

E. Ganglionii limfatici. 
Leziuni mai frecvente sunt : 
1. Adenita acută care: provoacă o umflare a ganglionului care cu 

timpul se întăreşte și, din rozat, devine roșu-brun. In perioada supuraţiei, 
ganglionul e moale, friabil,-violaceu. Pe secţiune se găsesc focare cenușii- 
gălbui risipite cari, la răzuire, dau un puroiu cremos. Prin eventuala, con: 
topire a acestor focare, ganglionul întreg e transfromat întrun abees. ! 

2, Adenita cronică. — Ganglionul, voluminos, tare, roşu-brun, cu
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centrul cenușiu, e înconjurat de o zonă deasă de ţesut fibros albicios aderent. “Vasele limfatice din vecinătate sunt adesea induratte şi boselate, 3. Adenita sifilitică terțiară se întâlnește foarte rar, Ganglionul e sau mic, tare, sclerozat, cenușiu, sau voluminos, alb, întrucâtva, moale, In acest din urmă caz, centrul ganglionului se ramoleşte şi se transformă, fie întrun puroiu caseos, fie într'un lichid gomos. 4. Adenita tuberculoasă măreşte volumul ganglionului. Cu lupa se vede, pe secţiune, coloraţia roșie-brună a unor mici puncte opace şi uscate, cari cu timpul se contopesc, formând insulițe gălbui, vizibile cu ochiul liber. Prin coherenţa acestor insulițe, ganglionul poate fi transformat; într'un abces unic, Foarte des există două sau trei abcese despărțite prin făscii de ţesut conjunctiv, Lichidul acestor.abeese e granulos cu particule gălbui, caseoase şi friabile. 
5. In ganglionii tuberculoși se poate observa, prezenţa unor depo- zite calcaroase. | - 
6. Cancerul ganglionar primitiv, care se întâlneşte rar, e caracterizat prin mărirea volumului şi a consistenţei ganglionului care prezintă o ulcerație crateriformă, şi aderenţe cu toate organele şi țesuturile vecine. 7. Cancerul secundar poate reproduce în ganglion toate tipurile de desvoltare neoplazică, | a 8. Limfaticele aferente pot depune în ganglioni fire de cărbune parti- cule colorate provenind din tatuaje, - 

III. Abdomenul şi cavitatea abdominală 
„În momentul când a fost ridicat plastronul toraco-abdominal prin inciziunea ovulară a întregului perete 'anterior al trunchiului, a rămas larg expusă vederii întreaga cavitate abdominală, care va, fi explorată: mai întâiu, din punctul de vedere al aspectului general; apoi, sub raportul examenului anatomo-patologie al fiecărui organ în parte, care vor fi ridi- cate treptat din locul ce-l ocupă în cadavru, - Se va nota situațiunea normală sau anormală a organelor abdomii- nale: transpoziție de organe; hernii diafragmalice congenitale sau acci- dentale, patologice sau traumatice; ptoza viscerală; invaginaţiunile ago- nice sau patologice, strangulațiunile sau volvulus intestinal, ete., acolo unde raporturile anatomice ale organelor sunt schimbate. ” 

Se vor descrie lămurit: 1, ezudatele inflamatorii peritoneale (seroase, febro-fibrinoase, hemoragice, purulente); 2. transudatele prin stază sau jenă circulatorie (ascita, de origină hepatică, hepato-plenică, cardiacă, renală, etc.); 3. transudatele cadaverice prin progresul putrefacţiunii, caracterizate prin starea lor apoasă şi culoarea, roşie-putredă, -vişinie, difuză; 4. hemovagiile întra-abdominale traumatice, consecutive răniri- lor pereţilor abdominali sau organelor viscerale abdominale prin diverse instrumente (contondente, instrumente înțepătoare şi tăioase, arme de foc, ete.); 5. hemoragiile intra-abdominale consecutive rupturii - anevrismelor diverselor vase din această cavitate (aorta, abdominală, artera splenică, în impaludism, etc.); 6. tumorile ganglionare, mesenteriale, epiploice, sau cari au irupt; din diferitele organe în interiorul cavităţii peritoneale (sar- comele, cte.); 7, aderențele vechi sau recente: (prihepatita, perisplenita, peritonita cronică sau acută, pelviperitonita, anexitele, etc.); 8. se va nota starea de libertate a organelor sau excursiunile lor anormale, 
„Aspectul general al organelor intra-abdominale ne pune adesea. pe
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calea diagnosticului repede şi precis al cauzelor peritonitelor, al existenţei unor boli grave sau otrăviri cu substanțe adesea, întrebuințate în otră- virile criminale, accidentale, sinucideri, ete. - 
a) Astfel, o culoare plumburie a massei intestinale este caracteristică otrătirii mercuriale acute. | - 
b): Culoarea, roșietică-lividă, datorită unei injecţiuni vasculare, fină, a massei intestinale, care se prezintă sub un aspect: quasi-macerat şi destins de un conţinut apos riziform, constitue elementul anatomo-pato- logic care pot fi socotit ca caracteristic otrăvirilor acute arsenicale sau holerei, | 
c) Strangulațiunea sau volvulusul intestinal se recunoaşte numai- decât prin culoarea vişinie a porțiunii strangulate, în contrast cu o culoare 

deschisă, cu totul deosebită, a restului intestinal. | 
d) Uiceraţiunile tuberculoase şi tifice. intestinale se zăresc adesea, numai prin schimbarea culorii intestinale şi localizarea ei pe intestin. |. €) Intr'o inflamaţiune acută sau cronică, generalizală, a peritoneului, localizarea maximului de intensitate inflamatorie ne permite şi ne călău- zește a descoperi numaidecât cauza, patologică sau traumatică, a; peritoni- telor, cari sunt aproape totdeauna, secundare şi consecutive, şi numai în 

mod excepţional pot fi şi primitive. Astfel în ulcerul perforant al stoma- , 
cului sau duodenului, în peritonita apendiculară, în peritonita -anezială, 
ete., maximul de inflamaţiune își va avea sediul în jurul punctului per- 
forat al stomacului, în dreptul duodenului; în dreptul apendicelui san 
al pelvisului, ete. In dreptul acestor regiuni, hiperemia, inflamatorie peri- 
toneală este mai întinsă, membranele false sunţ mai groase, mai abun- 
dente, ete. ca în restul cavităţii abdominale. — Tuberculoza peritoneală se 
recunoaşte prin aspectul de inflamaţiune cronică a peritoneului, „prin aderen- țele organelor şi prezenţa granuiaţiunilor tuberculoase şi a, tuberculozei 
ganglionilor mezenteriali, NE | - 

- Dapă ce s'a terminat cu examenul în situ al organelor din cavitatea 
abdominală, se leagă intestinul gros în regiunea colonului pelvien şi la 
ultima porțiune a duodenului. — Intestinele se desprind: din inserţia lor 

„ mesenterică și se esaminează, după ce s'a, isprăvit cu cercetarea, tuturor 
celorlalte organe ale cavităţii. Aceasta, spre a; nu se infecta, cu mirosul 

- degajat din conţinutul intestinelor, atmosfera locului unde se practică 
autopsia, 

1. Stomacul. 

A. Conţinutul stomacal 

"Organul acesta — cu drept cuvânt supranumit. de  Lacassagne 
a 4-a cavitate — este ridicat din cadavru între 2 ligaturi aplicate pe 
esofag și prima, porțiune a. duodenului, asigurând păstrarea conţinutului 
stomacal, a, cărui importanţă, medico-legală este de necontestat, mai ales. 
în otrăviri ca şi în multe alte chestiuni medico-judiciare. 

La copilul nou născut, prezenţa, aerului înghiţit în stomac ca și a 
mucozităţilor aerate din interiorul acestui organ este unul din semnele 
sigure că copilul a trăit, . : -.-: - a) După ridicarea stomacului, se colectează conţinutul stomacal 
într'un' vas, sau se deschide organul pe o tavă, spre a șe impiedica pier- 
derea, acestui conţinut. “ 

Deschiderea consistă în' secţiunea peretelui anterior gastric de la 

55008. — Dr. AM. Minovici. Tratat de Medicină Legală. 3)
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pilor la 'cardia, în lungul marei curburi şi la un centimetru departe de marginea, acesteia. o 
Acest; conţinut poate fi alimentar, patologic sau datorit unei cauze traumatice sau unei otrăviri. EI va fi întotdeauna, studiat din punctul de vedere al compoziţiei sau constituţiei, al aspectului, mirosului, stării lui, ete. | | "1. Conţinutul alimentar poate fi interesant prin natura şi felul .ali- mentelor care îl compun, dacă individul a înghiţit sau nu băuturi alcoo-. . lice și anume ce fel de băuturi, timpul care a trecut de la ingestia ali- mentelor şi până la moartea, individului, ete. | 2. Conţinulul patologic poate fi.alcătuit din materii poracee, feca- loide, puriforme, ete. Stomacul poate conţine sânge, alterat sau nu prin digestie, provenit: 1.. dintr'o gastrită hemoragică; 2. din ruptura unui - vas; 3..,dintr'un ulcus rondus sau dintr'o ulceraţiune - consecutivă. altei cauze, cum sunt, spre exemplu, ulceraţiunile cari survin în urma, eliminării unei escare produse prin ingestia unei substanţe caustice şi corosive (pastilă de sublimat, fragment de sodă caustică, ete.); 4. dintr'o perfora- țiune traumatică a stomacului; 5. din ruptura unor varice esofagiene la cirotici, ete. 

| x 3. Mirosul conţinutului stomacal este un important element de diag- nostic în otrăvirile cu fenol, creolină, acid azotic, și .cu alte substanţe! cari degajează un miros, In otrăvirile cu cianură de-potasă,: de exemplu, se răspândește din stomac miros de migdale amare, etc. : A 4. Conţinutul stomacal poate să păstreze urme din substanța toxică ingerată. — 1. In otrăvirile cu arsenic se găsesc adesea fragmente nesolu- . bilizate de toxic sau o pulbere nisipoasă care se. percepe prin tactul cu”. degetele. — 2. In asfiziile prin înecare se poate găsi în stomae apă înghi- țită având sau nu nisip ori nămol; materii fecale în fermentație amo- niacală la un copil sau individ înecat într'o privată; diferite alte sub- stanțe înghiţite la fel cu mediul în care sa înecat un individ (ţiţeiu, păcură, benzină, etc. la indivizii căzuţi sau aruncaţi de vii în vre-un rezer- voriu cu atari substanţe, etc). 

b) Revenind. la stomac vom examina mucoasa şi pereții gastrici, cari sunt palizi în starea. de repaus a organului și de culoare roșie (hipe- remie), când acest organ funcționează. i Epiteliul glandular poate cădea numai decât după moartea indivi- - dului. — Aproape la nici un cadavru, la, care moartea, datează de 24 ore, nu se mâi găsesc urmele acestei mucoase; uneori, chiar o parte din pereţii stomacului sunt digeraţi numai la câteva ore după moarte. 
In acest fenomen post-mortem al digestiunii stomacului (gastro- malacia) tragmentul distrus lasă o gaură cu margini subțiri,: zdrenţuite, neregulate, fără reacţie imflamatorie Şi cari se rup şi se zdrobese numai decât între degete. 

B. Examenul conţinutului alimentar. 

Acest examen permite expertului deducţiuni aproape matematice, la 
lumina cărora cauze judiciare, la, început obscure, capătă o deslegare de 
o exactitate uluitoare, — și aceasta. bazat pe fazele procesului de digesti- 
une, după însăș natura alimentelor, Apa, ceaiul, cafeaua, laptele iert, 
ouăle crude nu rămân în stomac decât una până la două ore; onăle fierte,
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+ârnaţii, cartofii, fructele, pâinea albă sunt digerate întrun interval de 
două până la trei ore; carnea de vacă, carnea, de găină şi de. puiu, carnea 
de porc, pâinea neagră, orezul, mazărea, verde și alte legume se digeră în 
frei până la patru ore; pentru carnea de gâscă, de rață, de iepure, piureul 
„de mazăre şi de linte, procesul digestiei se îndeplineşte într'un interval 
de patru până la cinci ore. — 'Tot atâtea; indicațiuni cu ajutorul cărora 
se poate stabili, cu o foarte mare aproximaţie, timpul scurs între ultima 
ingerare de alimente şi momentul morţii. . 

“Dintre nenumăratele cazuri în cari examenul conţinutului alimentar 
al stomacului a elucidat cauza judiciară a morţii, citez următoarele,. ca 
îndeosebi edificatoare: | 

1. O lăptăreasă, fată tânără şi chipeşă, e găsită într'o dimineaţă, 
moartă (ucisă prin împușcare) în faeţonul ei. Calul, care cunoştea drumul. 
bătătorit în toate zilele, a mers liniştit pe şosea şi s'a oprit la primul han 
dela bariera, oraşului, primul popas obicinuit, De oarece crima, se săvârşise 
în zorii unei zile de Septembrie, așa că trebuia să fi: fost încă puţin 
întuneric şi cum lăptăreasa stătea înghemuită într'un colţ al faetonului, 
nimeni de pe şosea nu observase nimica deosebit. Abia la hanul în ches-: 
tiune s'a, .descoperit crima: un glonte de revolver pătrunsese în inimă. 
Din faptul că. calul îşi urmase liniștit drumul şi o căţeluşă, care.era In - 
faeton, nu părea excitată, se dedusese că n'a. fost nici o luptă între vic- 
timă şi criminal, pe care fatu trebuia să-l fi cunoscut şi să-l-fi luat 
“chiar cu ea, în faeton. — Fata avusese trei amanți, de cari în urmă s'a 
lăsat. Oamenii poliției presupuseră că asasinul trebue să fie unul din 
acești amanți. Doi din ei erau muncitori agricoli în sat, al treilea era 
zidar. Muncitorii au ieşit la câmp pela orele 5. Zidarul locuia întrun 
sat învecinat, aşezat în drumul făcut zilnic de lăptăreasă. 

Examinându-se, la autopsie, conţinutul stomacului, s'a găsit pâine 
care, după faza, de digestiune, nu putuse fi ingerată decât cu o oră înain- 
"tea morții. Ancheta stabilind apoi că victima mâncase pâine la 5 dimi- 
neaţa, în momentul plecării de acasă, expertul a, putut preciza, că focul 
-de revolver fusese tras după trecere de o oră, adică la 6 dimineaţa. — 
Inarmată cu acest indiciu, poliţia a bănuit numai decât, că ucigașul tre- 
bue să fi fost zidarul, ca unul care la ora aceia pornea de acasă la lucru. 
Arestat, zidarul a mărturisit că oprise faetonul şi, rugată, lăptăreasa îl 

„ luase cu ea în faeton. Odată instalat lângă dânsa, îi ceruse stăruitor să 
reia cu el raporturile de dragoste şi, la refuzul hotărît al fetei, o împușcă. 

Criminalul putuse dar fi descoperit graţie examenului conţinutului 
alimentar al stomacului. 

2. Intr'o dimineaţă de toamnă (înainte de războiu) a fost găsită, 
-omorâtă cu o lovitură de topor, în bucătărie, o văduvă care trecea, de 
foarte bogată. La ancheta preliminară s'a constatat 'că din dulapul spart 
lipseau bijuteriile și o mare sumă de bani. In încăpere și pe corpul vic- 
timei însă nu s'a observat nici o urmă de luptă. Se vedea, că femeia, avu- 
sese încredere în asasin: îl luase în cameră decuseară şi, nebănuind nimic, 
nu se temea de nimic,: Crima; 'se comisese ori: decuseară ori în timpul 
nopţii, de oarece servitoarea, care se afla în odaia.ei. n'auzise nimic și 
abia, dimineaţa, la orele 7, când intrase în bucătărie, îşi găsise stăpâna 
moartă. .- | | 

Femeia avea un nepot, un tânăr desmdtic, înglodat în datorii, care
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din cauza unei eserocherii mai fususe condamnat, Acesta, după depune- rile vecinilor,. vizitase pe mătușa sa. pe la orele 6 seara. După aceia tână- rul a colindat; diferite cafenele şi restaurante de primul: rang, cheltuind mult, cu toate că în“acea zi el se rugase de un prieten să-l împrumute cu. câţi-va lei, Indiciile acestea făcură pe magistrați să emită un mandat de. arestare. Nepotul se apără şi declară la instrucţie: la 6 seara a stat la. masă cu mătușa sa care, la plecare, la orele 1, i-a dat 150 lei — sumă cu care a chefuit. i o Parchetul nu contestă că tânărul a, staţ la, masă cu bătrâna şi că a plecat la 7, dar emite ipoteza că asasinatul s'ar fi produs între 6 şi 7 seara. La sugestia medicului expert, nepotul e întrebat ce au mâncat şi răspunde: cartofi şi compot. Autopsia confirmă prezenţa, acestor alimente în stomac, dar examenul conţinutului arată că, după gradul de digestiune, ele au stat vre-o două ore în acest organ, așa că: văduva n'a putut fi omorâtă în mai puţin de o oră dela îngerarea mâncării. 
” Graţie expertizei medico-legale, nepotul fu scos din cauză, Şi pus. în libertate, iar cercetările ulterioare dovediră, că adevăratul asasin era un . ucenic dela un instalator de gaz şi conducte de apă. Cu o zi mai înainte acesta reparase canaua din bucătărie şi a venit a doua zi pe seară, pretex- tând că a uiţat un cleşte în bucătărie. Bătrâna, nebănuind nimica, îl lăsase să intre în bucătărie, ca să-şi caute cleștele. Iar 'ucenicul,. fiind singur cu văduva, a omorât o şi a jefuit-o, Di 

3. La un hotel trag pe înserate 'un domn şi o doamnă, dându-se „drept soţi și cer o cameră pentru câte-va ore. Pe la orele 7, femeia cere să i se aducă, de mâncare în cameră. Puțin după aceia domnul, într'o stare de vie enervare, coboară în restaurantul hotelului, cere un pahar cu vin şi rămâne da o masă până la orele 9. Neîntrebat, declară chelnerului - că nevasta sa, vrea să se odihnească, să doarmă 'câte-va, ore şi de aceia a luat cheia de Ia, uşă. ” i 
-..“ Intâmplător chelnerul zăreşte un revolver în pardâsiul domnului. în | chestie, Pe la, orele 9 acesta se întoarce în camera, reținută unde, a doua zi dimineaţă, fură descoperite cadavrele celor doi pasageri. 

Se împușcase oare femeia singură, ori bărbattu-său 'o împușcase rhai întâiu şi. apoi se sinucisese? Numai faptul în sine, că femeia ceruse de mâncara 'și gustase din mâncare, denota că nu s'a omorât â6 bună voie, Apoi din împrejurarea. că: bărbatul venise iritat în restaurant şi avea la dânsul un revolver, se deduse că el omorâse pe femeia, la, orele 9 când se dusese și el la culcare.: ” i 
“Examenul conţinutului alimentar al stomacului dădu cheia enigmei: alimentele au fost găsite aproape în starea în care fuseseră ingerate, nici „măcar amestecate cu sucul stomacului. Era o dovadă, că femeia a, fost ucisă la, orele 7 și faptul că murise în timpul mâncării, era un semn că ai fost omorâtă, E | 
Cercetările ulterioare dovediră, că nu era vorba de un bărbat şi. de: nevasta ui, ci de doi îndrăgostiţi. Femeia era o artistă .de. teatru care. voia să-și părăsească amantul, un pictor,. pentrucă. urma, să se mărite cu. un negustor bogat. Pictorul, din disperare, se hotărî s'o omoare pe dânsa şi apoi să se sinucidă. ME Na . | 
4, Doi soţi bogaţi, dar fără de copii, își găsiră moartea, lăsând deschise becurile dela conductele de gaz aerian. Că era vorba de o sinuci- -dere, reieşea din sorisorile adresate midelor, Chestiunea care interesa
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justiţia era de a, se şti care din cei. doi soți a murit în urmă, spre ă se -Şti căror anume rude (ale bărbatului sau 'ale femeei) trebuia să revină întreaga moştenire. - a 
Ei nu mâncaseră, seara, ci ca de obicei, pe la, orele 9, luaseră câte un pahar de vin şi câte-va pișcoturi. Era de admis că; soţul fiind ma 

robust, rezistase morţii mai multă vreme decât femeia, slăbuţă. ' Avân-: 
du-se însă în vedere că „femeile sunt mai: rezistente durerilor, se -putea 
admite şi contrariul. 

Abia autopsia a arătat cum stau.lucrurile, Stomacul femeii conţinea 
încă pesmeţi, pe când stomacul bărbatului era gol. Aşa că era fapt cert, 
că femeia murise întâiu, pe 'când bărbatul mai rămăsese în. nesimţire, 
aşa că funcțiunea, stomacului putea 'să, continue. Moștenirea, deci se cuve-. 

» nise -rudâlor bărbatului. 

5. Un mare industriaş fu găsit mort în stradă. La examenul, extern 
se constată pe craniu urmele unor lovituri aplicate cu un corp contondent 
greu. Bănuelile cad asupra, unui prieten cu care chefuise, într'un restau- 
Tant, până la, 12 noaptea. Prietenul mortului putuse dovedi cu martori 
că, despărţindu-se de industriaș, s'a, înapoiat acasă, unde a, ajuns la orele 1. 

Alibiul acesta, fu confirmat de examenul conţinutului : stomacului: 
la autopsie au fost găsite, între altele, bucăţi nemistuite de şuncă, iar 
starea de digestie a acestora, arăta că ele au stat în stomac vre-o două 
ore, ÎInvestigaţiunile poliţiei au stabilit că victima, mâncase şuncă pela 
orele 2 din noapte, aşa că, crima fusese săvârșită la, 4 dimineaţa, atunci 
când. prietenul industriașului era culcat; de trei ore. „ Ma 

Adevăratul asasin a fost descoperit în urmă, în persoana unui der- 
bedeu care se luase după victimă, la plecarea, dela varieteul unde mân- 
case şunca. Aa e , 

| 6. Intr'o zi se găsește, legat întrun sac, cadavrul -unei fetițe de.9 
ani, de patru zile dispărută de acasă. La examenul „îmbrăcămintei se 
constată absența șorţuleţului victimei. : —- . | | 

Se practică autopsia şi expertul dă îri stomac peste un mare număr 
de. sâmburi de cireșe. Imprejurarea, că fetița n'avisese bani ca să-și 
cumpere cireşe, făcu pe părinţi să-și amintească 'detaliul, că în repetate 
rânduri copila, le spusese că un zarzavagiu îi dedea fără plată tot felul 
de fructe. ” ie 

Precum am arătat, cadavrul fusese legat întrun sac. Sacul purta, un 
uumăr, iar expertul declară că trebue să fie sae de cartofi. Această con- 
statare întări bănuelile în ce privea pe zarzavagiul cu pricina. Ancheta a 

N 

stabilit dela care anume ângrosist își cumpăra el ziarfa spre desfacere, 
iar acesta 'din urmă își recunoscu sacul. Percheziţia făcută la zarzava- 
giu acasă dădu la iveală şorţuleţul fetiţei. Strâns cu uşa,: zarzavagiul 
mărturisi crima — al cărei autor, fără găsirea 'sâmburilor de cireşe în 
stomac, n'ar mai fi putut fi descoperit. 

C. Leziunile stomacului. 
1. Dilataţiunea, stomacului este caracterizată prin lipsa de retracţiune 

a organului în stare de vacuitate, Pereţii prezintă o hipertrofie a tunioii 
musculare în dilatațiunea consecutivă stenozei pilorulati, — şi o stare de 
atrofie când ea este datorită altor cauze funcţionale. . 

In gastrita atrofică mucoasa poate să fie îngroșată, după cum'poate 
fi sclerozată, indurată,
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2. Congestiunea stomacului este activă sau pasivă. | | 
a) In congestiunea activă mucoasa, este acoperită cu un mucus tul- 

bure. Ridicată printr'un curent de apă, această mucoasă apare fie roșie 
(mai ales pe crestele îndoiturilor), fie presărată cu pete roșii-vii. + 

b) In congestiunea, pasivă (de origină cardiacă, hepatică, ete.) se 
-găsese echimoze mai mult sau mai puţin numeroase şi întinse, roşii mai" 
întâi, violacee mai târziu şi în fine roase sau' ulcerate prin acţiunea sucu- 
lui gastric. 

Atari placarde echimotice punctiforme, negre, situate pe un fond 
„palid, sunt deserise ca, caracteristice morţilor prin frig, pe cari însă le-am 

observat; foarte rar şi cari nu constituie un semn patognomie. Ele se mai 
"văd în Morbul lui Bright, în morţile subite ale aorticilor, ete. 

3. Gastritele acute (maladii infecțioase şi intoxicaţiuni) pot să nu 
fie caracterizate decât prin fenomene de congestie acută, descrise mai 
sus, la cari se adaugă uneori mucus sanguinolent şi eroziuni hemoragice 
punctiforme. Adesea ulceraţiunile sunt invizibile şi stomacul trebuie 
examinat cu o lupă puternică. - 
„În cazuri de septicemii, înfecţiune puerperală, ete., se poate găsi 
puroiu infiltrând țesutul sub-mucos gastric, alături de inflamaţiunea 
peritoneului. | J | 

4. Gastrita, cronică e caracterizată printr'o culoare roșie-murdară a 
mucoasei, acoperită de un. mucus cenușiu. Mucoasa are un aspect mame- 
lonat, Increţiturile sunt mari, datorite unor hipertrofii parțiale. Tot ţesu- 
tul sub-mucos este îngroșat, . 

Mai târziu se accentuiază, procesul scleros, pereţii se subţiază pe alocuri, prezentând totodată induraţiuni sub formă de plăci sau tractuse fibroase (linita plastică). | a 5. Blenoragia stomacală a lui Rokitansky. 
6. In unele cazuri se găsesc ulceraţiuni cu margini drept tăiate, cu 

fundul cenuşiu, superficiale, multiple. | . A 
„1. Uleerul rotună este localizat, în ordinea de frecvenţă, în regiunea 

pilorică, pe curbura mică, pe fața, posterioară a, stomacului, pe prima por- 
țiune a duodenului și pe extremitatea inferioară a, esofagului. Aschoff 
susține că, în majoritatea cazurilor, aceste ulcerațiuni sunt de “origine 
mecanică. — Ulcerul este rotund, fundul dispus în pâlnie turtită, mar- 
ginile drept-tăiate, EI este mai mult sau mai puţin profund și de dimen- 
siuni variabile. El poate progresa și perfora, nu numai pereţii pastro-: 
duodenali, dar şi organele din vecinătate, Această progresiune către orga- 
nele vecine se face graţie aderenţelor inflamatorii determinate de ulcer. 
Perforaţiunea, este freoventă în ulcerele desvoltate pe faţa anterioară și 
„pe curbura mare a stomacului, precum şi în ulcerele duodenale. 

8. Leziunile zise hemoragice nu sunt de natură apoplectică; ele sunt niște ulceraţiuni necrotice, cupuliforme, caşicum ar rezulta din răzuirea 
cu unghia. Ele sunt foarte rare şi dau mai degrabă impresia unor lezi- 
uni -caustice decât aceea a unor leziuni infecțioase, 

9. Cancerul stomacului este localizat, în ordinea de frecvenţă, în 
regiunea pilorică, la nivelul micei curburi și la cardia. 

„In primul caz stomacul este dilatat din cauza stenozării pilorice, iar 
în celelalte două, organul este mic şi retractat, 

Cancerul se desvolţă în straturile sub-mucoase. proeminând în inte- 
riorul organului, infiltrând peretele și îngroșându-l în mod neregulat,
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afectând o formă difuză, sau circumserisă, fongoasă, ulceroasă, encefa- 
loidă, sau schiroasă, a a 

10. Intre alte tumori mai frecvente, ale stomacului sunt adenoamele 
şi poliadenoamele cari consistă în mici tumori, ca niste polipi, pediculate 

„sau nu, desvoltate în stratul glandular. - 

2. Intestinele, 

Am arătat, la pag. 465 când şi cum se extrage precum şi când se 
face examenul intestinelor. 

A, Technica 

Rectul -va fi lăsat în cadavru. — Se aplică 2 ligaturi alăturate 
pe porţiunea sigmoidă a, intestinului gros (S iliac); se secţionează trans- | 
versal intestinul, între cele 2 ligaturi, apoi tăindu-se. mezourile lângă 
inserţia intestinălă se ridică intestinul gros, începând cu Siliae şi. con-. 
tinuând cu colonul descendent, transvers şi ascendent până în dreptul ori- 
ficiului cecal. — De aci înainte ţinând mereu în mâna stângă intestinul 
subțire, se taie cu dreapta, cu cuțitul mănuit ca un arcuș,; mezenterul 
imediat lângă inserţia lui intestinală, așa, încât, după desprinderea: com- 
plectă a intestinului subţire, mezenterul să rămână în cadavru, în inserţia 
lui - vertebrală. A 

Ajungând aproape de duoden, întestinul subțire va fi seâţionat 
transversal, ridicat; complect din cadavru şi pus pe o tavă pe care el va 
fi deschis și explorat în ce priveşte conţinutul şi leziunile ce le-ar putea 
prezenta. - .! : E 

Deschiderea intestinului. se face începând dela, oricare din cele 2 
capete ale lui, însă totdeauna în lungul marginii de inserţiune a, mezen- 
terului (pentru intestinul subțire). și a mezourilor (pentru intestinul gros), 
pentru a, nu leza plăcile lui Peyer sau ulceraţiunile, ete., desvoltate din 
aceste plăci, etc. "și cari deohiceiu se găsesc pe partea opusă inserțiunii 
mesentrice. o : 

B. Examenul coprologic. 

| Conţinutul intestinal este adesea de mare importanţă. Intr'un con- 
ţinut alimentâr se va nota: 1. ce anume elemente alimentare mai pot fi 
distinse; 2. în ce stadiu se găsește digestiunea, dacă ea este: îricepută, 
terminată sau în curs; 3. dacă intestinul gros este gol sau conține materii 
fecale şi ce fel de materii anume (diareice, groase, legate, boluri de con- 
stipaţie, etc.). a e - 

Ezamenul coprologie are pentru medicina, legală o însemnătate tot 
atât de mare ca pentru medicina clinică. După cum astăzi nu se. mai 

„poate concepe un tratament.raţional al bolnavului fără un prealabil exa- 
men al materiilor fecale ale acestuia, (îndeosebi în diagnosticul unui 
mare număr de boli microbiene sau parazitare: disenterii, diaree, tuber- 
culoza intestinală, colibacciloză, infecțiuni tifice sau „holerice, lombricoză, 
tricocephaloză, ankilostomiază, anemie botricephalică — infecţiunile cu . 
localizare intestinală şi varietățile de helmintiază fiind însoţite de înmulţi- 
rea. parazitului în organism), tot astfel nu mai e complectă o expertiză 
medico-legală în care s'ar omite examenul coprologic. Căci, graţie acestui.
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examen putem nu -numai aprecia funcţionarea tubului digestiv, dar să şi stabilim indicaţiuni precise pentru diagnostizarea turburărilor digestiunii - stomacale sau ale absorbțiunii intestinale, precum şi pentru diagnosti- „carea permeabilităţii canalului choledoc a lithiasei biliare. a pancrea- titelor, ete. iu 
In medicina-legală, se pune nu odată întrebarea: ce și când a mâncat decedatul și cât timp a, trecut, dela ultima mâncare? Aceasta, pentru. sta- bilirea împrejurărilor în cari 's*a, produs moartea. Nu trebuie să se uite că digestiunea, intestinală nu se face la toate persoanele în mod matematic, după, legile fiziologice: o digestiune variază dela individ la individ şi e în funcţiune nu numai de felul alimentelor ingerate, ci ŞI de vârsta lui. Graţie examenului 'conţinutului intestinal, expertul * găseşte ele- mente de informaţiune de o importanță “covârșitoare, pentru luminarea cazului judiciar. Așa eu, în îndelungata-mi practică, determinând ce -anume a mâncat persoana examinată, am înlesnit justiţiei să descopere -unde anume a mâncat şi, adesea, pe autorul crimei. Găsind în fecalele unui mort sâmburi de smochine, am dat parchetului o indicaţiune pre- țioasă: investigaţiunile au dus la aflarea, locului unde mâncase smochinele Şi a persoanei cu care .mâncase, care s'a, dovedit a fi însuş criminalul. In altă împrejurare, s'a descoperit mâna criminală care dăduse mortului să mănânce cartofi cu arsenic. Interesant e și cazul din practica de expert a lui Lacassagne: găsind oxiuri în excrementele dela locul crimei, a pus pe cel bănuit de asasinat; su dejecteze ŞI, examinând scaunul, a, descoperit oxiurile şi în aceste fecale. Criminalul n'a mai încercat să. tăgăduiască. Dar, tocmai pentru ca examenul coprologie să nu dea naştere la even- tuale erori de interpretare, ţin să atrag atenţiunea asupra particularități că o întârziere mare se produce în digestiune, chiar la persoanele normale, şi anume în intestinul gros: ca, să iasă din acesta, materiile fecale pierd Gore: câte 3 ore la unghiurile hepatic şi splenic al colonului: Mai e. însfârşit, de notat, că sunt cazuri de constipaţie exceșivă: cu personal am notat numeroase cazuri de indivizi cari nu aveau scaun decât o dată la 15 zile. - 

4) Un conţinut apos, seros, cu grăunţe şi flocoane riziforme, cu o fină şi intensă vascularizaţiune a peretelui intestinal, poate fi caracte- ristie otrăvirii arsenicale sau holerei. In acest conţinut se pot descoperi 
urme şi chiar fragmente ale unui toxie ingerat şi nedeplin solubilizat (auripigmentul, etc.). a ___b) Conţinutul intestinal mai poate fi: 1. diareic în diverse afecţiuni 
intestinale; 2. hemoragic: în hemoragiile intestinale consecutive altera- 
țiunii vreunui vas într'o ulceraţie tifică, tuberculoasă, canceroasă, et. ; 
în hemoragiile carbonoase, traumatice, ete. 

„_C) Intestinul mai poate conţine viermi intestinali: ascarizi, tenia, botriocefalus, oxiuri, ankilostoma: duodenale, ete. şi alţi entozoari. Mai poate conţine corpi streini desvoltaţi în canalul intestinal: materii sterco- 
rale întărite, pseudo-membranoase, sau corpi streini veniți din afară: 
monede înghiţite, oase, peri, sâmburi de fructe, calculi, ete. Cu ocazia 
unei autopsii (moarte consecutivă unei obstrucții intestinale), am. găsit 
nu mai puţin de 3 kilograme de sâmburi de cireşi, 

C. Leziunile intestinale. 
d) Printre: leziunile diverse ale intestinului se citează: 1. strie- tura prin ulceraţiuni sifilitice, dilataţiuni, ulceraţiuni de origini dferite;
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2. perforaţiuni patologice (în 'febra tifoidă, tuberculoză, dizenterie, can- 
cer, gangrena - herniară) sau 'fraimatice; 3. ruptura întestinului; 4, tu- 
mori diferite. .. | - A 

„„. Se studiază pereţii şi mucoasa intestinală (formă, consistenţă, aspect, 
culoare, dimensiuni, integritate, ulceraţiuni, gangrenizare, ete.) precum 
şi'starea foliculilor, a plăcilor lui Peyer, şi a valvulelor .conivente. 

1, Enterita acuta, catarală, generalizată, este consecutivă; unei irita- 
țiuni de origină diversă. A 

Ansele intestinale sunt destinse de gaze şi prezintă arborizațiuni vas- 
culare. Peretele este moale și tumefiat, el conţine 'un mucus -mai mult 
sau mai puţin gros, aderent de suprafața mucoasei şi amestecat cu fire 
de sânge, uneori. Valvulele 'conivente pot fi fin echimozate.' Plăcile lui 
Peyer pot fi tumefiate şi: chiar ulcerate. Foliculii sunt tumetiaţi (pso- 
renterie), 

2. Enteritele infecțioase localizate la o parte a, intestinului: Tiflita 
şi apendicita sunt aproape totdeauna, însoţite de leziuni inflarăatorii ale 
peritoneului din vecinătate. a a 

Cavităţile apendiculară şi cecală sunt destinse de gaze, au suprafaţa 
vascularizată, roșie-violacee, pereţii sunt îngroșaţi şi tumefiaţi. In interior 
'se găseşte un lichid mucos sau puriform, cu sau fără, materii stercorale 
sau corpi streini (sâmburi, etc.). Se Da 

3. Disenteria și hidrargirismul îşi au leziunile în intestinul gros şi 
în specie în rect şi S iliac. Se va examina, conţinutul intestinal, mucoasa. 
şi pereţii intestinali cari participă la procesul inflamatoriu; paralel cu 

„ durata, bolii, se ulcerează, se elimină escarele, etc, . 

"4, Febra tifoidă determină leziuni al căror sediu este ultima. por- 
ține a intestinului subţire (Ileon). In mod excepţional pot fi atinse alte 
părţi ale tubului digestiv. Foliculii închiși şi plăcile lui Peyer sunt sediul 6 
manifest al acestei maladii. | ; 

a) In prima săptămână foliculii şi plăcile sunt roşii şi tumefiate,. 
b) In perioada următoare foliculii și plăcile se desvoltă mult. Ei 

fao mare relief, au o culoare violacee. au 
- c) Perioada a 3-a este caracterizată prin ulceraţiunile tifice, cari ! 

încep cam din ziua a 12-a. Aceste ulceraţiuni sunt totdeauna eliptice, 
întinse dealungul intestinului, în: opoziție cu ulceraţiunile tuberculoase 
cari sunt mai mult rotunde și întinse transversal pe intestin. Ulceraţiu- 
nile tifice au margini. groase, fond regulat, umflate. Ele se pot abceda. Vasele pot fi ulcerate şi să dea hemoragii. Toate aceste leziuni se găsesc, 
în febra, tifoidă, la, diverse grade de evoluţiune.. 

- d) In perioada ultimă, ulceraţiunile sunt pe cale de cicatrizare. In 
dreptul cicatrizărilor rămâne o incrustaţie piomentară, iar peretele intes- 
tinal, în dreptul lor, nu este retractat ei subțiat şi aproape transparent. 

Ganglionii (intestinali) mezenteriali participă la "procesul tifie, 
"5. Holera determină leziuni pe toată întinderea, intestinului. . Ele 

sunt mai accentuate la sfârșitul ileonului și pe intestinul gros. (Otrăvi- 
rea acută arsenicală reproduce simptomele şi leziunile: holerei). i 

Pereţii iritestinului au o culoare roză, particulară, zisă hortensia. Ei 
sunt destinşi și subţiați. Peritoneul are un aspect quasi-macerat. 

. .
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Intestinul conţine un lichid apos, seros, tulbure, albicios. fără miros, 
cu flocoane cenușii, opace, în suspensiune. A 

După spălare, mucoasa congestionată apare cu o culoare violetă saw 
- roşie, mai accentuată pe vârful valvulelor conivente şi în jurul plăcilor 

lui Peyer și al foliculilor limfatici. Pot să existe,hemoragii capilare sau 
largi echimoze. Foliculii sunt tumefiaţi, fac relief, . 

6. Bnterita tuberculosă este localizată la sfârşitul intestinului sub- 
țire, Plăcile sunt: roșii-violacee, neulcerate, înconjurate cu mici granu- 
laţiuni miliare. In perioadele înaintate plăcile se ulcerează.. Marginile 
sunt ridicate, roșii, injectate şi infiltrate cu granulaţiuni tuberculoase 
gălbui. Conturul ulceraţiunilor este neregulat. Cicatrizarea unei atari 
“ulceraţiuni lasă în urmă retracţiunea. peretelui intestinal. Ganglionii 
„mezenterici participă la procesul inflamator intestinal; ei pot fi caseificaţi. 

1. Enteritele croriice. — a) In entero-colita-muco-membranoasă 
peretele intestinului gros este îngroșat. Pe suprafaţa, interioară se găsesc 
membrane albicioase, rezistente, groase, în formă. de panglici, largi de 
un cențimetru, lungi de 10-—15 cm. de origine mucoasă. Alături de ele 
se găsesc adesea nisip sau calcul; mici formaţi dintr'un amestec de săruri 
calcare şi materii stercorale. - . 

b) Enterita uremică prezintă o.mucoasă îngroșată, roşie sau decolo- 
rată, pigmentată în, negru. Ea, este „acoperită cu mucozități vâscoase, 
abundente, 'cu reacţie alcalină, dând un miros amoniacal prin tratarea: 

„eu potasă, Ganglionii mezenterici sunt normali. | | 
8. Hemoragiile intestinale a căror origine e câteodată, imposibil 

de stabilit. IE A | 
„9. Printre tumori, cancerul. este mai frecvent şi poate fi localizat 
în rect, S iliac, colon, cecum şi foarte rar în intestinul. subțire. EL afectă 
torme diferite: plăci, vegetaţiuni conopidiforme, encefaloid, etc. Gan- 

“glionii sunt prinşi şi voluminoşi. Cavitatea peritoneală cuprinde un exu- 
dat seros sau hematie. . 

„3. Splina. 
A. 'Technica 

«Pentru “a fi scoasă din cadavru, i se secționează “hilul după ce 
i s'au desfăcut aderenţele perisplenice, în cazul când ele există, | 

„ Se notează: volumul, greutatea, diametrii celor 3: dimensiuni (lun- 
gime, lăţime şi grosime), culoarea, densitatea capsulei și starea, acesteia, 
splina suplimentară, ete. 

Pe peritoneul splinei se pot găsi granulaţiuni tuberculoase, pete 
echimotice, plăci calcare, ete. 

Splina poate fi aderentă de diafragm, de stomac, ficat; ea poate 
fi înconjurată de membrane false, cheaguri, ete. Se vor nota: rupturile; ete.. 
sau alte leziuni traumaţice, 

Pentru ezplorarea parenchmuluti splenic se secţionează complect orga- 
nul, în axul lung, 

B. Leziunile splinei | 
Ă 1. Splina infecțioasă (congestiunea activă) este consecutivă febrelor 
infecțioase, paludismului, febrei tifoide, ete. Splina poate să aibă volu- 
mul enorm mărit (megalosplenie); greutatea îi este și ea, sporită (200 gr. 
este mijlocia greutăţii splinei). E moale, friabilă, capsula foarte des-
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insă, corpusculii lui Malpighi pot să fie vizibili cu ochiul liber, albi 
sau roşii, şi pot conţine hemoragii capilare. 
2. Splina cardiacă (congestiunea pasivă) este întâlnită ori de câte 

ori există un obstacol în cursul sângelui vânos, .mai ales în domeniul 
venei-porte (ciroza ficatului). Volumul și greutatea, splinei sunt mărite. 
Consistenţa este crescută în urma neoformaţiunilor fibroase, cari se con- 
stitue în jurul vaselor. Capsula e mai puţin transparentă, e îngroșată şi 
poate să aibă plăci fibroase, Pe secţiune se scurge sânge vânos din. paren- 
chim. țesutul nu se poate răzui ca: în cazul precedent. 

3, Splenit a interstiţială este consecutivă congestiunii cronice şi acce- 
selor repetate de congestie activă. — Capsula este cenușie, groasă, opacă, 
fibroasă sau caleară, însoțită adesea de perisplenită.' Acest fel de splenită 
poate termina prin atrofia determinată de o scleroză retractilă (senilitate, 
unele stări cachetice), 

4.Intaretele splinei sc produc prin embolia arterei splenice rami- 
ficate. Ele pot. fi foarte numeroase, de volum variabil, de formă conică, 
cu baza la suprafaţa organului şi cu vârful spre hil. Ele pot fi întâlnite 
în diferite stadii (infarct negru sau roş închis, alb, consistent sau semi 
lichid, ete), i 

5. Splina leucemică este foarte hipertrofiată, consistentă, capsula 
e extrem de destinsă și se poate rupe. Pulpa splenică este roză, din cauza, 
sângelui leucemie. Raclajul este nul. Glomeruli; lui JMalpighi sunt măriţi. 

6. Degensrescenţa amiloidă se prezintă ori în corpuseulii lui Mal- 
pighi (sagou-miltz), ori în pulpa splenică (splină slăninoasă).: 

a) In sagou-miltz, volumul şi consistenţa sunt crescute. Pe secţiune, 
„corpusculii apar sub forma unor grăunţe hialine, apropiate, asemenea, cu 
grăunţele de sagou copt. Ei se colorează în brun-acaju cu o soluţie de 
iod-iodurat. . a 2, 

d) Splina slăninoasă are volumul şi consistenţa crescute. Secţiunea 
este dură, uscată, omogenă, stieloasă. Corpuseulii nu se văd. | 

In aceste două stări ale splinei amiloide, există forme de trecere. 
7. Abcesele splinei se observă în cursul bolilor infecțioase sau con- 

secutiv traumatismelor. a) In forma difuză zisă încă şi gangrena 
splinei, tot organul sau numai o parte este transformat într'o massă 
difluentă de puroiu, sânge şi resturi splenice, fără contururi bine defi- 
nite. b) In forma limitată pot să existe mai multe focare + împrej- 
muite de o membrană. piogenică, care se poate scleroza, închistându-le. 
c) In forma metastatică aceste focare sunt de obiceiu periferice, foarte 

*. numeroase, conice, eu volumul variind între acela al unei gămălii de ac 
până la acela al unei alune. Lm început sunt roșii, mai târziu galbene, 
purulente, abcedate, iar supuraţiunea lor se poate comunica la peritoneu, 
dând peritonitele supurate închistate. : 

3. Tuberculoza splinei este totdeauna secundară şi există sub forma 
de granulaţiuni sau tuberculi caseoşi. . 

9. Sifilisul splinei mărește volumul organului. In perioada, terţiară 
se poate manifesta prin: splenita interstițială, degenereşcența amiloidă sau 
chiar gome. — De notat sifilisul splinei la copiii noui-născuți. . | 
„10, Kistele hidatice sunt frecvente în splină. Ele mărese enorm 

volumul organului, ai cărui pereţi pot fi infiltraţi. cu săruri calcare. 
11. Rupturile splinei. — Nu trebuie uitat că un traumatism cât de 

neînsemnat poate provoca o ruptură a splinei şi, consecutiv, o hemoragie
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mortală. Am înregistrat un caz mortal de ruptură a splinei, în- urma, - administrării unui vomitiv, | a 

&. Ganglionii semi-lunari şi plexus-ul solar. 
„Ganglionii semi-lunari, aşezaţi în faţa coloanelor diafragmei, dina- poia capsulei supra-zenale, au forma unei seniilune cu concavitatea supe-. ro-internă. “Din concavitatea fiecărui ganglion se desprind ramificaţiuni plexiforme — plezus-ul solar aşezat în faţa trunchiului, coeliac, a, arterei mezenterice superioare şi a părţii din aortă, intermediară acestor două vase. Se va nota: forma, volumul, starea şi coloraţia ganglionilor şi ale „ țesutului conjunctiv care le încunjură. Orice hipertrofie a capsulei supra- renale poate comprima ganglionii în așa grad, ca ei să se înfigă în. faţa posterioară a capsulei. — Compresiunea, plexus-ului solar determină opri- 

rea mişcărilor inimii. . | - . 

. IV. Basinul - 
Când e vorba de'autopsia unui cadavru de femeie însărcinată, e necesar să se noteze forma și diametrul basinului (neregularitatea, oblicitatea, conicitatea; strâmtarea strâmtorii superioare sau inferioare, deschiderea arcadei pubiene, etc), - :. Aa 

Be notează: ramolismentul : ligamentelor sau al oaselor, eroziunea, cartilagelor, slăbirea sau ruptura 'articulaţiunilor . pelviene' (syjmfiza pubiană și symfiza, sacro-iliacă supurate, ete,). - a 
La rachitici, oasele basinului prezintă alteraţiuni de formă (ehir- -cirea, bilaterală, deviărea, unghiurilor sacro-vertebrale, etc... Me * ** Din cauza cyfozei sau a lordozei coloanei vertebrale, cavitatea pel- 

viană poate fi disimetrică. In scolioza lombară sinistro-convexă, ilium drept, mai înălţat, trece dincolo de coastele false inferioare In cyfoză băza sacrum-ului poate fi împinsă înapoi, iar coceyxul înainte. 
Osteo-malacia deprimă ramurile orizontale ale pubisului din afară, înăuntru, provocând ieșitura, rostrală a pubisului. ! IE | 

"Mai pot exista: ezostozele intra-pelviene (de origină rachitică, sero- 
fuloasă, sifilitică); ostcofitele aşezate în faţa articulaţiilor pelviane sau 
pe promontoriu; enchondromeie (tumori cartilaginoase) basinului; esca- 
vația oaselor prin tumorile vecine; osteo-sarcomele; vicierile Pasinului 
prin luxaţii coxalgice. | 

V. 'Rectul. | 
A) Technica , 

„Reetul e spintecat longitudinal pe faţa sa posterioară, şi, după ce se 
: notează și se examinează natura conţinutului, se trece la examenul ma- 

coasei în prealabil spălată cu apă. . 

B) Leziunile rectului 

;- . Hemoroizii interni sunt tumori venoase, independente de-mucoast, 
cu tendința de a se pediculariza, formând polipi procidenţi. Grupaţ, 
hemoroizii constitue umflătura, hemoroidală. — "Țesutul conjunctiv peri- 
venos e îngroșat, fibros și poate strânge vasele, obliterându-le şi deter- 
minând. adevărate kisturi sanguine — J'emoroidul kistie, Întreg hemoroi-
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dul poate fi înăbușit de acest ţesut fibros,. prefăcându-se într'o massă 
dură, cenușiu-negricioasă, cu volumul variabil, numită mariscă. În mod 
normal se observă, pe traectul vinelorrectale, dilataţii circumscrise, de 
mărimea. unui bob de linte,. pediculate sau sesile. — Pe cadavru, hemo- 
roizii sunt foarte puţin aparenți. | 5 

2. Hemoroizii externi subjacenţi sfincterului, au caracteristicile 
celor interni. o 

3. In inflamaţiunea rectului se caută, dacă valvulele semi-lunare 
ale lui Morgagni, la nivelul sfineterului intern, nu 'conţin. vre-un corp 
strein. Pereţii rectului sunt tume- : .. - ”. 

fiaţi, infiltraţi cu sânge sau puroiu, 
ulceraţi. Mucoasa e roşie şi acoperită 
cu un strat muco-purulent. — Înfla- 
“maţia cronică (în desinterie, ete.) | 

SS
 / poate provoca o atresie parţială sau 

totală a rectului, 
"4. In sifilisul rectalui dela anus 
până în partea strâmtată (din cauza 
evoluţiei fibroase a gomelor desvol- | 
tate în pereţi), mucoasa e îngroșată, 
mamelonată, acoperită cu MUCO-pu- . 
roiu. Pe secţiune, syphilomul (acope- 
rit cu o mucoasă îngroșată, roșie și 
ulcerată) apare ca, o massă dură, al- 
bicioasă, care . provoacă. fenomenele 

N) 
L
i
 

Y 

a) Carcinomul (în părţile. inferi- 
oare ale rectului) poate fi circum- 
scris sau difuz, cu forma encefaloidă 
(la cei tineri) sau schiroasă. 
-b) Cancerul coloid. (în aceiaș re- 

giune) are forma unor tiumori volu- 
minoase, moi, friabile, lobulate, fon- 
goide, a 

-€) Epitelioma (în ampula rectală) Fig. 88. — Examenul aparatului uro- se întinde spre intestin. E o 'massă: genital (la bărbat). (pag. 478) de vegetaţii moi, friabile, fongoase, 
d) Cancroidul (la, marginea anusului) are forma urei excrescenţe ulcerate, care invadează: perineul. i .- , 'e). Polipii mucoşii sunt nişte tumori mici, moi, roşii, cu pediculul &ros, scurt și înserat pe peretele posterior al 'rectului, i /) Polipii fibroşi, de mărimea unui bob de fasole, sunt albicioși, mai mult moi, netezi. Uneori au forma papilomatoasă. | 

9) Se va nota: Bienoragia rectală, corpurile streine (la un individ „am găsit băgat pe anus un pahar — de șampanie — cilindro-conic). — In ce priveşte semnele pederastiei pasive, acestea-pot fi considerate ca abera- țiuni ştiinţifice, de oarece chiar pe omul viu rare ori se pot constata exagerațiunile lui 'Tardieu relativ la aceste pretinse semne caracteristice. 

rectitei,. 
_ / N / "5. Cancerul rectului se prezintă, po N // sub diverse aspecte:  . , o j AN / ] 

  

 



418 ORGANELE URO-GENITALE 

VI. Aparatul + Uro- genital. 

A) Examenul preliminar. — Înainte de a fi ridicate în bloc, atât 
la lărbat cât și la, femee, prin procedeul de technică descris mai jos, — 
şi în expertizele medico-legale extragerea, trebuie. făcută numai în bloe — 

- organele uro-genitale. vor “fi examinate pe loc, din punctul de vedere al 
situațiunii, al raporturilor anatomice; al mobilităţii sau aderenţelor, al 
inflamaţiunii sau neoplaziilor, ai leziunilor traumatice şi al raporturilor 
dintre ele şi peretele abdominal, ete. ete. 

B) Pechnica ridicării în bloc, — Operaţiunea se o face după regulile 
următoare (fig. 88): 

Printr'o inciziune verticală a, peritoncului şi a capsulei grăsoase a 
rinichilor, pe faţa lor anterioară sau în lungul marginilor externe ale 
acestor organe, se dislocă rinivhii din loja lor, ridicându-i în.sus, tăind . 
vasele renale de lângă hil, fără însă a întrerupe în continuitate ureterele. 
— Se disecă ureterele în tot lungul traectului lor până la, vesica urinară, 
păstrându- le întregimea. — Se incizează peritoneul cavităţii bazinului, 

"de jur împrejurul strâmtorii superioare, şi se desprinde peritoneul parie- 
tal pelvian depe înconjurul bazinului, servindu-ne de deget sau cuţit. 
Această desprindere va fi efectuată până la gâtul vesicei şi până la, anus, 
atât la bărbat cât şi la, femee. 

In timpul următor! se desprind organele eănitale externe, a, “căror 
technică este diferită la bărbat şi la, femee. 

a) La bărbat: se face o incizie în lungul feţei dorsale a penisului, 
dela pubis până la gland. — Se disecă pielea penisului cât. mai larg şi 
mai complect, dejurîmprejurul acestui organ. — Se secţionează complect. 
glandul penisului de corpul lui, în dreptul șanțului balano-prepuţial. Se 
scot; testiculii' din pungi, păstrând integritatea cordoanelor spermatice, . 
apoi, secţionând de 'jurîmprejur părţile moi, răzând faţa internă a arcadei 
pubiane,.se vâră, pe sub această arcadă, în pelvis, penisul cu testiculii și 
zordoanele spermatice, și trăgând de ele cu mâna stângă, în sus, se com- 
plectează desprinderea, organelor pelviene, tăind rectul în jurul sfincte- 
rului anal. Astfel, organele uro- -genitale vor fi ridicate prin bazin, for- : 
mând un singur corp. 

b) La femee: conformaţiunea, organelor genitale externe impune o 
inciziune eliptică peri-vulvară și perianală, trecând în lături prin încre- - 
țiturile inguino-fesiere, iar înainte și înapoi, prin dreptul pubisului și 
înapoia rectului. Se delimitează astfel un mare lambou cuprinzând 
vulva, perineul şi anusul. — Înciziunea va fi făcută profund şi -va fi 
urmată de secţionarea complectă a, părţilor moi de jur împrejurul ori- 
ficiului inferior al bazinului, între pubis, coceis şi ischioane. Incet, încet, 
vulva este introdusă în bazin, după ce s'a desfăcut prin ferestruire sim- 
fiza pubiană, mărindu-se cavitatea, și ridicând în sus vulva cu mâna 
stângă, se taie cu cuțitul vasele, nervii, ete. ce mai ţin aderente de pereții 
bazinului organele pelviene astfel ridicate din cadavru. Organele sunt 
întinse pe o tavă, pentru a fi explorate, studiate şi pentru a se nota carac- 
terele lor anatomice şi leziunile pe cari le prezintă. , 

1. Rinichii. | 
Ei cântăresc, în mijlociu, câte 150—170 grame, iar cei 3 diametri 

(lungime, lăţime, grosime) măsoară: 19, 7 şi 3 cm. 

-
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A)  Mechnica. — Rinichiul este astfel secţionat: EL va îi ţinut de 
obiceiu într'o cârpă (ca, să nu alunece) în mâna stângă, între degetul 
mare și celelalte 4 degete, cu hilul întors către palmă, însă la o oarecare 
depărtare pentru a, evita vre-o atingere cu cuțitul în timpul din urmă 
al inciziunii (fig. 89). ” - , | 

„. Această inciziune este făcută cu un cuţit cu lamă lungă şi subțire; 
ea pleacă dela marginea convexă către 
hil, așa încât cele 2 jumătăţi ale rini- 
chiului să nu mai fie reunite una de 
alta decât prin bazinet. 

Se ridică apoi capsula fibro-elastică 
pe cele 2 -jumătăţi ale rinichiului sec- 
ționat, notându-se dacă decorticaţiunea 
se face uşor sau greu. 

Ureterul va fi deschis cu foarfecele 
lunecate pe o sondă canelată, 

B) Alteraţiunile principale ale rinichiu- 
lui: a) Leziunile țesutului celular pe- 
ritoneal: îngroșare, induraţiune, ramo- 
Jisment, abces perinefritie. 

b) Leziunile capsulei: capsula mace- 
rată, ramolită, îngroșată, aderentă de 
rinichiu, plăci fibroase, ete. ÎN 

c) Leziunile rinichiului: Vicii de 
<onformaţie, ectopii,  atrofie, hiper- Fig. 89. — Secţionarea rinichiului. 

trofie, congestiune vânoasă, inflamaţiune acută sau cronică, abces, hidro- 
nefroza, tuberculi, caleuli, cancer, degenereșcență grăsoasă şi. amiloidă, 
infarete, gome, kiste hidatice, kiste de netrită interstiţială, tumori kistice, 
hemoragie, .obliteraţiunea, vaselor cu sau fără, circulaţie complimentară. 

  

. Studiul leziunilor rinichiului şi ale ureterelor. 

1. Anomalii: 1. Absența unui rinichiu; 2. Reunirea celor 2 rinichi 
pe coloana, vertebrală; 3. Rinichi supranumerari; 4.. Ectopia, congenitală. 

2. Rinichii măriţi de volum. Rinichiu cardiac: rinichiul. are volu- 
mul și greutatea mărite, e roş-violaceu aproape negru, stelele lui Ver- 
heyen sunt vizibile, umflate de sânge; suprafaţa, este netedă. — Con- 
sistența, este crescută. — Suprafeţele de secţiune sunt de culoare roșie 
închisă, mai accentuată pe substanţa medulară. Ele se acoperă repede 
<u sânge vânos, care iese din vasele secţionate. — In substanţa 'corti- 
cală apar mici puncte roşii, uneori negricioase, datorite, în primul caz, 
congestiunii, în al doilea caz, hemoragiilor cari se produc în glomeruli. 
Canaliculile umplute cu sânge pot să aibă aspectul unor linii negre sinuoase. 

3.  Congestiunea acută a rinichiului este consecutivă maladiilor 
infecțioase şi intoxicaţiunilor acute (scarlatina, febra palustră, etc.) 
Volumul şi greutatea sunt mult crescute, capsula, este destinsă, decorti- 
carea. ușoară, suprafaţa netedă, culoarea roşie închisă, stelele lui Verhe- 
yen sunt dilatate şi bine aparente. Suprafeţele de secţiune au acelaş 
aspect ca, şi la. rinichiul cardiac. | | |
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4. Infarctus. — Emboliile aseptice determină obliteraţiunea, ramu- 
rilor arteriale, cari, în rinichi, sunt artere terminale. Aceste embolii sunt 
întâlnite în miocardite, endocardite, leziuni ateromatoase ale orificiului 
aortic şi ale aortei. Dacă embolia este septică, infaretul sfârşeşte cu 

Supuraţiunea sau cu gangrena. — Infarctele sunt recente ori vechi. şi pot 
fi întâlnite în diferite stadii de evoluţiune. Primele au formă triunghiu- 
lară, o coloare neagră sau albă gălbue, iar cele din urmă sunt repre- - 
zentate prin depresiuni cicatriciale stelare. | 

5, Nefritele supurate. — a) In  abcesele metastatite sau miliare 
(mefrita supurată descendentă), substanțele renale sunt congestionate, 
bine distincte, decorticarea, este ușoară, afară de locul dela nivelul abce- 
selor superficiale. La început, abcesele se prezintă sub formă de mici - 
ridicături punctiforme, roșii închise; mai târziu există o pată ridicată, 
gălbuie, împrejmuită de o zonă roşie de congestiune. Există puroiu. 
Abcesele au forma unor mici: conuri cu bază periferică, 

d) Abcesele nefritei supurate' ascendente măresc volumul şi con- 
gestiunea organului. Bazinetele şi ureterele sunt. totdeauna dilatate și 
cuprind o urină purulentă şi fetidă. "Țesutul. rinichilor este atrofiat. 

6. Tuberculoza miliară a rinichiulai se întâlneşte în granulie, mai' 
ales la copii. Granulaţiunile sunt cenușii, semi-transparente, uscate pe 
secţiune, diseminate pretutindeni, mai abundente în substanţa corticală. 

7. In tuberculoza infiltrată se găseşte fie un abces rece, fie diverse 
leziuni tuberculoase însoţite de creștere a țesutului grăsos. Ele pot îi 
consecutive unei tuberculoze a vertebrelor, a coastelor, a plenrelor sau 
plămânilor. | 

8. Hidronefroza, (adeseori congenitală) este cauzată de un obstacol 
permanent în cursul urinei, în căile de escreţiune. Hidronefroza poate 
să fie generală sau parţială, dublă. sau: unilaterală. — Dilataţiunea, 
începută prin bazinet și calice, turteşte piramidele, atrofiază substanța 
medulară şi dă pungii astfel constituite un aspect multi-lobat, datorit per- 
zistenţei coloanelor lui Bertin, subţiri, albe, rezistente. Toate aceste loji 
se deschid în bazinetul dilatat ai cărui pereţi sunt netezi. - NI 

9. Rinichiul polikistic este aproape totdeauna bilateral. Volumul şi 
greutatea sunt considerabil mărite, rinichii au aspectul unor ciorchini 
sau conglomeraţi formaţi din kiste de mărimi variabile. 

10. Degenerescenţa grăsoasă se întâlneşte în stări- cachetice, în unele 
boli infecțioase (icter grav, febră galbenă, etc.) și. în intoxicaţiunea, cu 
fosfor. — Rinichiul este voluminos, greu, moale, cenuşiu gălbuiu. Cor-: 
ticala, este îngroșată, palidă. Glomerulii apar ca niște puncte roşii. Sub- 
stanța medulară este mai tare, e violacee. i e 

11. Degenerescenţa amiloidă este consecutivă supuraţiunilor prelun- 
gite, tuberculozei şi sifilisului. — Substanţa corticală are un aspect ciros, 
slăninos, iar glomerulii apar ca puncte lucioase semi-transparente. — Sub- 
stanţa medulară are o culoare roșie-brună. — O picătură de soluţie iodată 
colcrează țesutul în brun. | : . 

"12 Sifilisul rinichiului. determină formarea gomelor desvoltate 
întrun rinichiu amiloid. Numărul acestor gome este 'variabil, ele suferă ' 
de obiceiu transformaţiunea: fibroasă. ă 

13. Rinichiul mare, alb şi moale (nefrita epitelială) are volumul şi 
greutatea foarte mărite (chiar 500 gr.); consistenţa: este moale şi păstoasă; 
coloraţiunea este albă-gălbue. — Pe secţiune se constată că substanţa cor-:
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ticală este îngroșată (2-3 cm.); culoarea este gălbue-uniformă, atunci când substanţa, medulară este roşie sau violet-închis. —— Substanțele sunt edemaţiate, — 'Decorticarea este uşoară; suprafaţa netedă, fără B&ranu- laţiuni, pe alocuri există, puncte sau mici linii de un galben-opae contras- tând pe un fond galben-general (depozite de- grăsime în unele puncte ale tubilor contorţi). Se mai pot zări câteva fire roşii sau violacee, cores- punzând cu nişte zone congestive. 
„4: Aceste zone congestive pot, cu timpul, să determine o neofor- maţiune abundentă de ţesut conjunctiv, care retractă rinichiul şi dă rini- chiul mare, alb, dur, cu consistenţa, tare. 

15. Semnele după cari se poate recunoaște o nefrită acută sunţ cu atât mai puţin sigure cu cât, în multe cazuri, organul apare macroscopi- cește abia modificat. — Nefrita, acută va fi bănuită în maladiile infeo- țioase, în intoxicaţiunile da orice origină, în unele leziuni ale. tegumen- tului extern (arsuri, de exemplu). — Creșterea, volumului este în general puţin accentuată. — Secţiunea, poate să fie roşie, congestionată, având : puncte hemoragice şi stelele lui Verheyen foarte aparente, 
Se mai poate găsi un rinichiu mare, alb-gălbui, când moale şi ede- matos, când dur şi slăninos. o i 16. Printre tumorile rinichiului se găsesc cancerul şi sarcomul. — 4) Cancerul este de obiceiu unilateral, b) Sarcomul este frecvent la copii. 

c) Se mai pot găsi apoi: fibroame, limfadenoame, lipoame, angioame cavernoase, ete, “ 
17. Litiaza renală este caracterizată prin precipitarea, sărurilor din urină, fie în țesutul rinichiului (înfarcte' uratice), fie în calice şi bazinet (caleulii rinichiului). - 
a) Imfarctele uratice ale gutoşilor și nouilor-născuţi se prezintă „sub formă de puncte gălbui, mergând dela papilă către substanţa, cor- ticală; ele pot să fie destul de numeroase, pentru a colora piramida în galben. E 
d) Imfarctele amomniacale ale bătrânilor şi adulţilor se caracterizează prin striaţii sau depozite albicioase în vârful piramidelor. ” c) Calculii renali, cari se întâlnesc în calice şi bazinete sau chiar în canaliculile urinifere, variază sub raportul numărului, al formei şi 

al volumului. 
Calculii uratici sunt cenușii, duri şi puţin granuloși; calculii ozala- tici sunt cafenii, spinoşi şi duri, Aceste două varietăţi ţin de o stare morbidă generală. Calculii de fosfat de calciu sunţ friabili, albăstrui sau cenușii şi rezultă dintr'o stare infecțioasă a; căilor urinare. , 18. Rinichii cu volumul micşorat, — Saturnismul şi guta determină rinichiul amic, alb, contractat; senilitatea, arterioseleroza determină rini- 

chiul mic, roş, contractat; leziunile vechi ale căilor de escreţie deter. mină, nefrita ascendentă; în fine, nefrita înterstiţială se poate. desvolta, în urma unor leziuni, precum sunt tumorile, infarctele, abcesele, tubercu- loza, gomele. 
| a) Rinichiul mic, alb, contractat poate fi redus la 1/3 din volumul şi greutatea normală. — E împrejmuit de multă grăsime şi e tare; cap- 

sula, îngroșată, e brăzdată de depresiuni sau e reliefată de- mici kisturi corticale. — Pe secţiune se constată o culoare albă-cenuşie cu striațiuni şi granulaţiuni opace în regiunea corticală.: Substanţa piramidală, mai 
puţin alterată, este totdeauna atrofiată. Decorticarea, capsulei 'este ane- 

85008, — Dr. M. Minooici, Tratat de Medicină Legală. 31
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voiasă; operaţiunea smulge sau detașează mici lambouri din substanţa 
corticală, lăsând în urmă o suprafaţă neregulată, granuloasă. 

b) Rinichiul mic, roşu, contractat este “asemenea precedentului. — 
Capsula e îngroșată şi aderentă; consistenţa, țesutului este mult; mărită. 
Substanţa corticală are grosimea, redusă la, câţiva milimetri sau chiar. la 
] mm. şi poate cuprinde mici şi numeroase chiste. — Arterele renale 
rămân deschise pe secţiune. — Culoarea, cenuşie-roșietică sau roş curat. 

2. Capsulele supra- -renale, 

Ele vor fi studiate întâiu pe loc: aderenţele cu organele vecine, infla- 
maţiunea țesutului celular vecin, ete. Ele sunt formate din 2 substanţe: 
una externă sau corticală și cealaltă centrală sau medulară. 

Printre leziunile acestor organe se notează: ” 
a) Apoplezia capsulei survenită în urma unei jene în circulaţia de 

retur, în urma, traumatismelor sau a inflamaţiunilor de vecinătate. 1. In 
substanţa medulară se găsește sânge infiltrat ori colectat; în acest 
din urmă caz, volumul sângelui variază, dela acela al unei alune la mări- 

"mea unui cap de copil. 2. Substanţa corticală poate prezenta insule de 
culoarea galbenă-brună, cari nu sunt decât nişte infarete. 
d) In tuberculoză, capsulele sunt aderente, cu volumul mărit, 
neregulate, boselate, dure, c cu puncte ramolite sau calcare. — Pe secțiune 
se poate găsi numai o coajă fibroasă plină cu puroiu caseos. — In majori- 
tatea cazurilor însă, cele două substanţe nu se pot deosebi şi sunt; trans- 
formate într'o substanţă 'translucidă, cenuşie sau roză, pare cuprinde 
grămezi caseoase. 

c) Sifilisul dă "Meziuni asemănătoare precedentelor, gome cari se 
prezintă ca, nişte mici sâmburi gălbui, caseoşi. — Dacă transtormaţiuneu 
scleroasă predomină asupra, leziunilor de ramolisment, capsula suprar- 
renală se prezintă atrofiată, boselată. 

d) Sarcomele se pot întâlni ca, tumori mari ale acestor organe. 

3, Organele genitale ale bărbatului. 

A) Se va, examina, suprafața externă a pungilor, notându-se dacă 
există vre o modificațiune, ulceraţiuni (simple, şancroase, etc.), gome 
sifilitice sau tuberculoase, erupțiuni, abcese urinoase, clefantiasă, echi- 
moze, etc. 

B) Tunica vaginală va, fi examinată 'sub raportul normalităţei ana- 
lomice sau al modificărilor patologice ori traumatice. 

1. În vaginalita aculă există exudatul îibrinos împreună cu hipere- 
mia, tumefacţia, ete. proprii inflamaţiunilor seroaselor. 

2. In vaginalita cronică sau hidrocel se va nota cantitatea de lichid 
(care poate atinge 300 gr.) şi se va, face deosebire între hidr ocelul con- 
genital . (vaginala comunică cu cavitatea peritoneală) și Hidrocelul 
dobândit. 

3. In pachivaginalită există revărsare de sânge în vaginală. 

A Testiculul - 

1... Se va constata: existența, vre-unei: anomalii, vicii de contorma- 
jiune, migraţiunea incomplectă, simplă sau dublă, inegalitatea în volumul 
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celor două organe, poziţiunea epididimului: Testiculul va fi- sâeţionat. în 
2 jumătăţi, în axul lung. SI II E 

“Intre leziunile acestui organ se notează:. - . . că 
- a) Orchita acută observată nu numai în blenoragie dar şi în variolă, 

febra tifoidă, oreillon ete. . . ca e - 
b) Orchita cronică este consecutivă 'orchitei acute şi contuziunilor 

testiculului.. Si | ÎN 
c) Tuberculoza testiculară este localizată nu numai în testicul, ci Şi 

în: epididim şi vaginală. Tuberculoza afectează aspect; . variate:" granu- 
laţiuni cenușii, tuberculi gălbui sau caseoşi, masse caseoase de volum 
diferit, etc., cu sau fără fibroizare. 

d). Sifilisul testiculului atinge nu numâi testiculul ci şi vaginala şi 
epididimul. 'Testiculul sifilitie este seleros sau &omos, 

Printre alte leziuni se menţionează: | a | 
e) Carcinomul encefăloid; f) 'Testiculul kistic; g) Sarcomul, etc. 
2. Examenul anatomo-patologie nu trebue să 'omită cordonul, . 

canalul deferent și vesiculile seminale cari pot prezenta, leziuni indivi- 
-duale sau să participe la procesele morbide de vecinătate. 

II. Uretra, prostata şi vesica urinară | 

1. Cu o foarfecă introdusă în capătul liber al uretrei se secţionează 
corpii cavernoși pe, mijlocul feţei dorsale a penisului, continuând sec- 
iunea pe mijlocul feţei anterioare a vesicei urinare. 

„- 4) Se va, nota, şi caracterele mucoasei uretrale, dându-se o deose- 
bită atenţiune celor 3 porţiuni dilatate: fosa naviculară, dilataţiuneu 
bulbousă și dilatația prostatică, o 

_d) Se va face examenul microscopic al secreţiunilor uretrale. Pre- 
zenţa spermei în canalul uretral n'are mici o valoare, ea; existând în mod 
aproape normal la, toate cadavrele și fiind rezultatul rigidităţii glande- 
lor seminale, care împinge sperma, în acest canal. 

'c) Printre leziunile uretrei cele mai freeverite sunt: 
„1. Uretrita acută (roșcată, congestiune, aspect granular); 2) Uretrita 

cronică (care îngroașă țesutul conjunctiv sub-mucos, provocând fibroizarea, 
în țesutul spongios, etc); 3) Stricturile uretrale (localizarea, lor) patolo- 
gice sau traumatice; 4) Inflamaţiunile glandelor lui Cowper; 5) Calcul 
uretrali; 6) Polipi 1) Kiste glandulare; 8) Carcinom, ete. 

2. Prostata poaţe prezenta: o inflamaţiune acută, cronică, hiper- 
trofia senilă, tuberculoza, sau diferite neoplazii, degenereşcenţă, kistică, etc, 

3. Vesica urinară va fi studiată pe' suprafaţa: exterioară, interi- 
oară şi pe Ice. — Se va constata starea, sa, de vacuitate sau de plenitudine, 
le retracţiune sau de destindere, Se va nota, întotdeauna conţinutul vesi- 
cal sub raportul cantităţii şi al naturii lui (urină, limpede, tulbure, san- 
guinolentă, purulentă, etc.). — Se va păstra urina când există "bănuială 
de otrăvire. , Pa o - m 

„Prezenţa, albuminei în urina, colectaţă depe cadavru "mare nici o 
valoare, ea provenind în mod normal din transsudarea serozităţilor: din 
pereţii beșicii, prin căderea epiteliului. * o 
„Se va nota deasemeni corpurile streine introduse de afară. 

După secţiunea, peretelui anţerior şi deschiderea cavităţii vesicale, 
se vor cerceta leziunile vasicale cari nu se mărginesc totdeatina la imicoasti,
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ci atacă şi pereţii, cari pot fi subțiaţi.sau hipertrofiaţi şi pot conține 
puroiu. — Orificiul ureterelor poate fi situat în mod anormal; el poate: 
fi dilatat sau stenozat, umplut cu puroiu sau cu muguri. canceroşi, ete. Se . 
va nota aspectul, culoarea, ete.:mucoasei vesicale (luciul, starea congestivă,. 
echimozarea, edemaţiarea, atrofia, îngroşarea, focare purulente, depozite 
de concreţiuni, vegetaţiuni canceroase sau tuberculoase, ete.). 

Printre leziunile vesicale se notează: 1. Cistită acută, cronică, ulce- 
roasă, pseudo-membranoasă; 2. Calculi vesicali; 3. Tuberculoza; 4. Pa- 
piloamele; 5. Carcinoămele; 6. Sarcoamele, ete. având caracterele lor: 
anatomice proprii. 

4.- Organele genitale ale femeii. 

In atentatele la pudoare, în avortul criminal, ete. e de mare impor-. 
tanţă examenul vulvei şi al diverselor. ei părţi componente, Diferite semne- 

„de violenţă (vânătăi, răni, ete.) se pot întâlni în atari cazuri. În atentate, 
indiferent de e vorba de o persoană vie sau de un cadavru, pe lângă 
semnele de violenţă vulvare sau corporale, se vor nota: rupturile hime- 
nului, sediul lor, etc., prezența spermei în vagin, ete. 

In practica mea am găsit odată sperma la o femee bătrână asasinată. 
de propriul ei fiu care, beat, a atentat şi la pudoarea ei. — Alt caz: 

SE la, o fată tânără, de .bune condițiuni. 
Da (asasinată de o servitoare), deşi vir- 

I gină, am constatat prezenţa spermei 
cu spermatozoizi încă vii. Particula-- 
ritatea aceasta, a, derutat un moment 
justiția, care a conchis că ucigașul 
trebuie să fi fost un bărbat. După. 
ce însă s'a stabilit în mod neîndoios 
că asasinatul fusese săvârşit de o. 
femee (servitoarea victimei), am fă- 

-cut cercetări .personale la Institutul 
Medico-Legal, unde fusese adus ca-. 

„davrul și am descoperit că unul din. 
autopsieri săvârşise un atentat la pu- 
doare asupra cadavrului, 

A) Mechnica — 1. Tăind trans. 
versal peretele vulvar drept sau 

| | stâng,: se va, deschide în lung vagi- 
Fig. 90. — Secţiunile uterului. nul până la, inserţia lui pe colul u-. 

terin. 
Vaginul poate conţine corpi streini, fistule cu organele vecine; poate: 

fi sediul unei inflamaţiuni acute, gangrenoase, ulceroase; poate fi can- 
cerizat, ete, sau să prezinte rupturi într'o facere sau întrun coit. 
bestial, etc. | 

2, Uterul va îi studiat din punctul de vedere al aspectului exterior, 
al colului, al pereţilor, al cavităţii uterine. Cu ajutorul unei foarfece cn. 
vârful bont, se practică o secţiune în lungul unei margini (pe faţa anteri- 
cară), apoi în lungul fundului până la; intrarea trompei lui Fallope din. 
partea, cealaltă (fig. 90). 

a) Se notează: forma, volumul și dimensiunile exterioare ale aces-- 
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:stui organ, mobilitatea sau fixitatea lui, grosimea, pereţilor în diferite regiuni, conţinuiul plexului vânos periuterin, ete. 
b) Cavitatea 'uterină “fiind deschisă, se observă, natura conţinutului şi starea mucoasei; se.-măsoară, diametrii cavităţii uterine. — Sarcina poate să fie uterină şi extra-uterină iar aceasta din urmă, după -localiza- rea, ei, poate fi interstițială, tubară, ete. “ 
B) Intre leziunile uterine-se vor nota: anomaliile sau viciile de -conformaţiune, deviaţiile, inflamaţiunile, neoplaziile, ete, : | 1. Metrita puerperală are un uter flasc, volumul rhărit, colul ramo- lit, violaceu, “adesea difiterizaţ, Poate conţine resturi placentare, mai mult sau mai puţin aderente, adesea, pe cale de organizare, 
Pe secţiune, se găsese sinusurile uterine umplute: cu' puroiu sau: cheâ- guri sanguine, puriforme sau nu.. Acest fel de cheaguri pot să fie găsite în venele ovariene, iliace, ete. Adesea este necesar a presa sau a; stoarce suprafaţa de secţiune, pentru a, face să iasă puroiul, — Mucoasa, “care - are culoarea, drojdiei de vin,:e acoperită, de puroiu fetid şi de membrane false difterice,- ete. aa n 2. In melrita acută volumul uterului e puţin crescut. Colul are volu- „mul mărit şi edemaţiat, Mucoasa, roșie-închisă, e foarte îngroșată; ca „poate prezenta, vegetaţiuni pediculate sau sesile, kiste mucoase, ete. "8. În metrita cronică, se pot găsi ulceraţiuni pe mucoasă, în alţe. cazuri aceasta, este înlocuită printr'o membrană scleroasă,  vişinie, — Ovarele au o culoare albă-cenuşie, ele devin tari şi fibroase la; femeile în vârstă. Pot conţine corpii galbeni menstrual sau de sarcină, kiste „„seroase, inflamaţiuni acute, cronice, diverse neoplazii, Aceste din: urmă leziuni pot fi găsite şi la trompe. 

VII. Duodenul. 
In interiorul cadavrului au mai rămas duodenul, ficatul şi panerea- . sul, cari mai înainte de a fi extrase, vor fi explorate pe loc, dimpreună cu canalul coledoc, din punctul de vedere al permeabilităţii bilei. 
Pentru aceasta se deschide în lung duodenul, secţionându-i peretele, apoi, apăsând cu putere pe vesicula biliară, se vede bila curgând în duo- den în dreptul ampulei lui Vater. Astfel se încearcă permeabilitatea căi- lor biliare. Sa deschide vâna-portă care pătrunde în ficat între-lobul pătrat şi lobul lui Spiegel. Această vână poate fi trombozată (pyleflebita). - 

- VIII. Ficatul. | . 
A) Technica, — Examenul cuprinde: 1.:Se: notează: forma, volumul dimensiunile, aderențele anormale ale organului; apoi, apucând cu mâna stângă lobul stâng şi trăgând înainte, se taie succesiv diversele ' ligaturi anatomice ale acestui organ. ! | 2. Se secționează în urmă profund, în diametrul lung, dela margi- nea'stângă la cea, dreaptă, și de pe fața anterioară până la cea posterioară. 3. Organul e cântărit. Greutatea medie e'de 1.500 gr. 

4: Se înregistrează: culoarea, aspectul, consistenţa, friabilitatea, . infiltraţiunea sau degenereşcenţa, grăsoasă, âte, - 

B. Docimazia hepatică, . 
"Constatarea, făcută de marele fiziologist francez Claude Bernard, că glanda hepatică, extrasă din cadavrul unui guilotinat, conţinea întotdea-
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“una glicogen în abundență, care era însă absent în ficatul celor morţi în 
urma unei agonii mai mult sau mai puţin prelungite, a deschis calea la 
determinarea, unei noui probe, cu ajutorul căreia, medicul-legist; să, se poată. 
pronunţa asupra, felului morţii: bruscă (la un organism sănătos) ori 
lentă (la un organism bolnav: maladie determinată, sau intoxicație pro- 

gresivă). Cu alte cuvinte, rostul docimaziei hepatice e de astabili exis- 
tența sau inexistenţa unei perioade agonice, în cursul căreia cantitatea 
de glicogen și glucoză din ficat — elemente cari constiţue ultima rezervă, 
de rezistenţă vitală — se consumă în mod antomatie până la dosăvârșita 
epuizare, 

Oricât de mari ar fi obiecţiunile ridicate „în ce priveşte valoarea 
absolută a acestei probe, e de netăgăduit că ea, constitue pentru expert o 
indicaţiune prețioasă în cazuri la prima vedere obscure: persistenţa san 
dispariția, glicogenului și a glucozei îi îngădue, atunci când constată pe 
cadavru pe lângă leziuni traumatice şi leziuni patologice, să se rostească 
dacă moartea, e datorită traumatismului sau afecțiunii. de care a, suferit 
decedatul; sau, atunci când se află în prezența unui cadavru ciopărţit, 
să determine dacă ciopărţirea a urmat unei morţi violente ori unei morţi 
lente. Aplicată la pruncucidere, docimazia hepatică e o călăuză care ma: 
niciodată nu dă greş: substanţele zaharoase au fost găsite chiar în ficatul 
deacum putrefiat şi emfizematos al unui copil suprimat. prin înecare; la 
copii. născuţi înainte de termen și morţi la, scurt interval dela facere, se 

„găseşte întotdeauna glucoză; deasemenea, la copii născuţi-morţi, cari au 
sucombat brusc în uter. 

a) Obiecţiunile. — Verificarea diverselor rezultate date de doci- 
mazia ficatului. fost una din marile mele preocupări din domeniul 
medico-legal şi ea a format subiectul unei teze îndeosebi de documentate, 
făcută din inspiraţia și sub îndrumarea mea, de către unul din cei mai 
înzestrați elevi ai mei, ajuns în urmă un confrate eminent, Doctorul Ion 
Bordea, fost direotor general al serviciului sanitar. Şi lucrările de labo- 
rator (sute de observaţiuni) personale sau în colaborare cu asistenții și 
discipolii mei, au fost foarte laborioase, pentrucă am ținut să cântăresc 
greutatea, argumentelor acelora cari tăgăduiau valoarea practică a, acestei 
probe, — “contestaţiuni deduse din observarea unor fapte particulare. 

1. In primul loc, sub acţiunea putrefacţiei, tempo-ul de dispariţie: 
a glucozei şi glicogenului e în funcţiune de anotimp şi de mediul de expo- 
ziţie a cadavrului: foarte repede vara şi la uerul liber, dispariţia substan- 
țelor zaharoase e mai înceată iarna, ori atunci când cadavrul a stat în 
apă. Corby (în 1903), nu mai găseşte substanţele zaharoase în ficatele 
putrefiate, după trecere de 4-6 săptămâni. 

2. Cu totul altfel, se comportă agentul temperatură cu cadav rele 
neputrefiate. 

“Așa, la un individ mort degerat, frigul are EA efect de a provoca o 
congestionare a organelor intârne. Ficatul, care este situat pe un impor-: 
tant traiect sanguin, participă la această congestiune. Celulele hepatice. 
focarele substanţei -.glicogene, sunt înconjurate de o reţea sanăiuină; cir- 
culaţia în această reţea devenind mai activă, contactul sângelui cu conţi- 
nutul celular este mai apropiat, acţiunea asupra glicogenului mai ener- 
gică, fermentul glicogenie mai activ, transformarea glicogenului în glu- 

- coză se face mai repede; iar glucoza:'e' neîntârziat transportată, de curen- 
tul sanguin în' economia, organică unde arde pentru ca căldura animală.
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obţinută prin compensație, să înarmeze organismul spre a putea rezista, morții. Așa dar, docimazia va, fi negativă, de oarece frigul a suprimat funcțiunea glicogenică a ficatului, : 
Căldura exercită asupra funcţiunii glicogenice o acţiune inversă. O temperatură potrivită, favorizează și chiar exagerează această funcţiune. La 100%, însă, funcțiunea glicogenică e anihilată, prin. însăş distrugerea 

fermentului; în schimb, cantitatea de glicogen, aflată în parenchimul 
hepatic în momentul morţii, nu se împuţinează, decât din momentul în 
care se pronunţă putrefacţia. 

Altul e însă procesul care se “petrece în cadavrul unei persoane 
“moarte depe urma, unor arsuri grave, Cauzele. morţii în arsuri sunt între- ruperea funcţiunii sistemului cutanat şi intensitatea, durerilor, iar moar- tea poate fi neîntârziată ori precedată de o agonie, care la, rândul ei să 
fie întreruptă de o moarte subită. În atari cazuri, docimazia ficatului va fi pozitivă, negativă sau parțială. . 

3. S'a mai invocat; obiecţiunea că în cazuri de morţi subite a 'unor 
oameni sănătoși, docimazia a fost totuş negativă. Rezultat datorit fapului că, la autopsie, s'a. neglijat elementul important al stării de vacu- 
late sau de plenitudine a tubului digestiv. E firese ca, la un om mort de inaniţie, să nu se găsească în ficat glucoză și glicogen, penirucă inani- 

„ţia trebue asimilată unei agonii lente care consumă, întreaga rezervă de substanţe zaharoase. Pe când dimpotrivă plenitudinea tubului digestiv nu numai explică prezenţa glicogenului şi a glucozei, dar încă permite, pre- 
cum am văzut (vorbind de stomac) să se determine: epoca morţii. 

4. Obiecţiunea trasă din dozarea glicogenului şi a glucozei e ino- 
perantă, de oarece substanţa glicogenică fiind supusă la multe variaţiuni 
(timpul scurs între momentul morţii şi autopsie, condiţiunile patologice în 
cari s'a aflat individul, ete.), nu se poate stabili o normă. Eu şi fostul meu elev Bordea am verificat observaţia făcută, de Lacassagne şi Colomb 
(1893) şi am ajuns şi noi la concluzia, că prezenţa unei cantităţi 'nledii 

"de 'zahăr, variind între 2 şi 4 grame, e dovada unei morţi rapide sau a 
unei agonii foarte scurte a unui individ sănătos, Iar când doza, aceasta e 
mărită, explicaţia o găsim în faptul că, în clipa în care a fost surprins de 
moarte, individul se afla în plină digestiune, | 

"5. — La obiecţiunea, lui Brault (comunicare făcută în 1911 la Aca- 
demia de Medicină din Paris) şi a lui Vasfi, în ce priveşte prezenţa gli- 
cogenului hepatic în unele morţi lente, voiu răspunde că nu orice moarte 
lentă, exclude posibilitatea alimentaţiunii şi .deci a regenerării rezervei de 
substanţe zaharoase. - | SI 

6. Insfârșit, hemoragia violentă, deși ar provoca moartea neîn- 
târziată, ar face să dispară aproape. totalitatea rezervei de glucoză și gli- 
cogen (Observaţiunile lui Wachholtz). Obieeţiune neîntemeiată, pentrucă, 
în cazurile examinate de el, învățatul german a. omis să caute în cada- - 
vrele indivizilor morţi de hemoragie şi simptomele şi leziunile unei even- 
tuale boli vechi sau ale unei intoxicaţiuni cronice în cursul cărora indi- 
vidul nu s'a putut hrăni și cari, asemănate cu perioada agonică prelun- 
gită, au de efcot de a consuma, depozitul de substanţe zaharoase din ficat. 

b) În rezumat, docimazia hepatică are o incontestabilă valoare — 
- relativă, de acord cu Brown, Ji ohnsan, Modica;: Rosi, Nepi, Meixner. (care
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„pune preţ-numai pe prezenţa glicogenului), Sjăvall, — în experienţele “medico-legale, pentru stabilirea felului morţii: 
l. În morţile subite — naturale sau violente — se găseşte întot- 

"deauna cel puţin glucoză în parenchimul  hepatie. 
2. Glicogenul şi glucoza nu există în moartea precedată de o 

agonie complectă. Dimpotrivă, ele se mai găsesc în cantitate mică în 
moartea precedată de o agonie bruse întreruptă. 

3. Plenitudinea sau vacuitatea tubului digestiv exercită o acţi- une decizivă asupra, funcțiunii plicogenice. 
4. În moartea prin inaniţie prelungită, nu se găsesc urme de 

substanțe zaharoase. ” 
___5. În moartea consecutivă, degerării, frigul împuţinează mult şi chiar 
distruge rezerva de glicogen şi glucoză. 

6. Căldura “temperată favorizează, funcțiunea, glicogenică. 
7. Putrefacţia, la începutul ei, contribue la transformarea, glico- . 

genului în glucoză; putrefacţia, înaintată o distruge. 
8. Substanțele toxice, cari determină o moarte fulgerătoare, para- 

lizează funcțiunea fiziologică a celulelor hepatice,- iar glicogenul e în 
întregime găsit în ficat. Dimpotrivă, toxicele cari:provoacă o moarte 
lentă, contribue la transformarea glicogenului în glucoză şi la arderea 
acesteia, din urmă, 

"9. Alcoolul, cloroformul, eterul accelerează transformarea, glico- 
genului în glucoză, | 

10. Bolile febrile consumă repede glicogenul. 
„Il. In cazurile de intoxicație prin oxid de carbon, transformarea 

slicogenului în glucoză se efectuează, "post-mortem, mult mai repede 
decât în celelalte cazuri. 

c) Technica: 1. Substanțele zaharoase fiind în mod egal repartizate în 
întreaga glandă hepatică, se ia, indiferent din ce regiune, un fragment; de 
20 grame, care e. mai întâiu tăiat în bucățele mici și apoi strivit într'un 
mojar, până e redus la starea de pastă moale. . 

2..Se toarnă, peste această pastă pusă într'o capsulă de porțelan, 
100 gr. de apă filtrată şi, prin amestec, se obţine o substanţă sirupoasă, 
de culoare cafenie, care, în aceeaș capsulă, e pusă să se încălzească, până, 
la ebulițiune şi până când massa devine cenușie, pierzând astfel culoarea 
cafeniz, | | 

3. Se adaugă apoi 50 gr. de cărbune animal, adică o cantitate egală 
cu aceia a secţiunii de ficat exaninate, și se lasă lichidul să fiarbă alte. 
5—10 minute, | | : - 

4. Produsul .astfel obţinut se filtrează printr'o pâlnie: prevăzută 
cu un filtru de hârtie. | i 

Dacă lichidul e tot colorat, se mai fierbe până ce devine limpede, 
Spalin sau lactescent. 

d) Reacţiunea : 1. Dacă parenichimul hepatic conţine glicogen, lichidul 
obţinut prin filtrare are o culoare opalină, opalescentă sau lactescentă, 
după cum e doza, de glicogen și de glucoză — şi în cazul acesta reac-. 
țiunea e pozitivă. E 

2. Dacă dimpotrivă, lichidul filtrat are limpezimea, apei, “aceasta
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O dovadă că parenchimul hepatie nu conţine glicogen, dar poate să con- ţină glucoză, a cărei prezenţă o putem constata prin proba complimen- tară, cu licoarea cupropotasică a lui Fehling: amestcăm părți egale din | lichidul filtrat şi din această licoare şi încălzim amestecul. Dacă; există glucoză — care poate fi un efecţ a] persistenţei unor resturi de substanţe albuminoide, şi aceasta datorită insuficienţei cantităţii de cărbune anl- mal — se obţine un precipitat cărămiziu de sub-oxid de: cupru. În cazul acesta, dovada e făcută că parenchimul hepatic, liber de glicogen, conţine glucoză și reacţiunea, e parțială, | . 
„3, Atunci când, tratat şi cu licoarea, lui Fehling, lichidul nu dă precipitatul de sub-oxid de cupru, e o dovadă că ficatul e liber şi de gli- -cogen şi de glucoză, iar reacţiunea e negativă, 

C. Leziunile ficatului, 

Printre acestea. se observă: A i ! 
a) Congestiunea, acută se traduce prin: creşterea volumului, culoa- rea roşie-închisă; vinele sunt pline cu sânge, care se scurge abundent pe suprafaţa de secţiune; conductele biliare sunt pline cu bilă negricioasă. — Disenteria, și impaludismul sunt principalele cauze ale acestei leziuni. 
b) Congestiunea cronică a, ficatului sau ficatul cardiac măreşte volu- mul și consistenţa organului, îi dă o culoare lividă şi-i rotunjeşte mar- “ginile. — Pe scoţiune se scurge mult sânge; centrul lobulilor este Toşu, iar periferia galbenă, dând ficatului aspectul clasic muscad, Prelungire: -congestiunii prin stază ajunge la, ciroza secundară, care întăreşte ficatul, îngroașă capsula lui Glisson, suprafaţa devine granuloasă, ate, iar organul poate prezenta angioame cavernoase, DE 
c) Ficatul amiloid poate atinge dimensiuni colosale; are o culoare palidă, un aspect translucid, o consistență ciroasă. — Tinctura, de iod dă 

o culoare brun-acaju. " . 
d) Infiltraţia grasă măreşte volumul şi greutatea organului. — 

Consistenţa e moale, culoarea, palidă, marginile rotunjite, țesutul foarte 
friabil. Ea este efectul bolilor cachetizante sau al alimentaţiunii grase 

.-exagerate, - | 
e) In degenerescenţa grasă (boli infecțioase, supuraţiuni, otrăvirea 

prin fosfor, ete.), ficatul este atins în totalitate sau în parte. El se atro- 
+ fiază, țesutul devine o magmă roșie-brună ete., are toate leziunile atro- 

“fiei galbene acute. ă 
f) Atrofia galbenă acută a, ficatului (febra, galbenă, staza, biliară, 

ciroza, degenerescenţa grasă, ete.) poate să hipertrofieze ficatul de la 
început, însă îl reduce repede la jumătate. sau la, o treime din volumul primitiv. — Consistenţa este moale, fluetuentă; culoarea galbenă vie cu 
marmoraţiuni roşii. — Pe secţiune are o culoare roşie cu insule galbene. 
Vezicula biliară poate cuprinde numai un mucus incolor. ” 

9) Abcesele metastatice (infecţiunea purulentă). 
h) Pileflebita supurată, - , 
î) Abcesele biliare (inflamaţiunea canalelor biliare prin liţiază — 

periangio-cholita). - 
7) Abcesele mari —— toate forme consecutive ale ulceraţiunilor intes-
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tinale şi ale dizenteriei, —.sunt alecțiuni supurative, cari se pot întâlni în ficat, e | „„ &) Oirozele atrofice venoase (Lainnec) au un ficat cu volumul și greutatea mult micșorate, dur, retractat, granular. Capsula lui Glisson e fibroizată, opalescentă. 
Pe secţiune, țesutul este foarte rezistent, scleros, granulos; bande: fibroase cenuşii-palide formează, inele ncegale, împrejmuind insula, de parenchim galben, grăsos. _ 
1. Când aceste granulaţiuni în inelele lor seleroase sunt mari şi 

inegale, ciroza este zisă multilobulară. | 
2. Când granulaţiunile sunt miliare și aproape egale, ciroza. este zisă. 

monolobulară. | Di 
Leziunile accesorii sunt: 1. Ascita, pete de peritonită cronică, îngro- 

şavea şi retracțiunea mezenterului, periflebita, ipertrofia 'splinei,' ete. 2. Adenomele ficatului surit o complicaţiune frecventă a cirozei atrofice. 
1) Cirozele biliare hipertrofice au ficatul enorm ca: volum şi greutate 

(chiar triplă); forma este conservată, consistenţa crescută; suprafaţa 
prezintă insule compuse dintro stromă fibroasă cenuşie-roză. 

Pe secţiune, țesutul e mai: puţin rezistent cai în ciroza atrofică, iar 
suprafaţa insulară e galbenă-verzue. Prin presiune iese sânge și un lichid 
seros cu reflex verde, — Se pot; observa abcese biliare. ” ” 

m) Sifilisul. hepatic ereditar este caracterizaţ printr'o hipertrofie 
a. ficatului cu leziuni de perihepatită. Marginile teşite; consistenţa, elas-. 
tică; coloraţia ca pielea nouă. Pe secţiune are o culoare roşie-brună şi e 
presărat cu pete mici albe-cenuşii. — Enucleaţia gomelor este imposibilă. 

n) Sifilisul hepatic terțiar afectează, forma, scleroasă, gomoasă sau 
selero-gomoasă. 

0) In fine alte leziune hepatice mai pot fi: tuberculoza miliară; cau- 
cerul primitiv, masiv sau nodular, cancerul secundar sau metastatic, 
melanic; angiomele ficatului, listele hidatice; sarcoamele, ete. 

D. Căile biliare. 

Ele pot prezenta: intlamaţiuni, calculi, ncoplazii, viermi, etc. 
Imflamaţiunea umflă mucoasa căilor mari biliare şi le obliterează - 

mai mult sau mai puţin complect. In cazurile de inflamaţiuni acute și 
intense, pereţii canalelor hepatice 'sau ai canalului coledoc se pot scleroza 
sau să fie comprimaţi, aşa încât să se transforme în cordoane fibroase, 
pline; ficatul ia o culoare verde-închisă caracteristică. — Pe suprafaţa, 
de secţiune se găsesc canale biliare dilatate, pereţi îngroşaţi printr'o zonă 
de ciroză secundară. . Să 

1; Gravela biliară este caracterizată prin mici conciețiuni dure, 
brune, constituind un adevărat nisip închis în canaliculile biliare şi chiar. 
în vezicula biliară. Si ! | 

2. Calculii pot atinge volumul unui ou de găină; se formează, aproape 
exclusiv în vezicula biliară, uneori în trunchiurile mari biliare ŞI în 
mod excepţional în cânaliculile intra-hepatice. | a 

„__ Caleulii sunt uşori, pot fi granuloşi sau netezi, ovoizi sau cu fațete 
când sunt! numeroşi. Ei sunt formaţi din straturi paralele concentrice. 
Când predomină colesterina, ei sunt -alhbicioși; când predomină pigmen- 
tul biliar, ei au culoarea brună. . îi :
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a) Ei pot să fixeze şi să transforme vezicula biliară într'o lojă fibroasă încrustată cu săruri calcare. | 
b) Ei se pot opri în canalul cistie şi să-l oblitereze, : 
c) Vezicula biliară poate să -supureze, | 
d). Carcinomul căilor biliare prinde vezicula întreagă sau numai o parte, ori numai ampula, lui Vater. . 

IN. Pancreasul. 

EI va fi secţionat în axul lung.. - | „ 
„+ Printre leziunile acestui organ se observă: înflamaţiunea acută, 
abcese miliare (piohemie), înflamaţiunea - cronică (alcoolism, obliterarea, 
canalului lui Virsung, etc.) liste, calcul; pancreatici, tuberculoza, sifi= 
lisul, cancerul, hemoragii, ete. . : 

X. Măduva spinării. - 
4) Technica. — Pe spatele cadavrului culcat cu faţa, în jos, se inci- 

zează pielea, dela, occipital până la coccis în lungul crestelor apofizelor 
spinoase. Se desprind massele musculare din şanţurile vertebrale. Cu aju- 
torul ciocanului şi al rachitomului pus pe lamele vertebrale, aproape de 
apotizele spinoase, se deschide canalul medular de fiecare parte. — Pen. 
tru a nu tăia cordonul medular, se va. ţine rachitomul puţin înclinat către 
linia, mediană. — Fragmentele osoase vor fi smulse cu cârligul ciocanu- 
lui sau cu cleștele lui Faraboeuf, începând dela ceafă. 

Canalul medular fiind deschis, 'se examinează faţa posterioară a, 
durei-mater; apoi, apucând dura cu o pensă, la nivelul ultimelor vertebre 
lombare, se secţionează aderenţele acestei membrane de corpii vertebrali 
şi se ridică astfel întregul conţinut al canalului rachidian, notându-se 
cantitatea şi natura lichidului care se scurge (sânge, puroiu). -.. 

Se întinde pe o masă cordonul medular a cărui faţă anterioară, să fie 
în sus, Cu o foarfecă se despică dura-mater pe mijlocul acestei feţe, în 
tot- lungul măduvei, o Ia " 

In cursul acestor operaţiuni se va nota: 
1. Starea... canalului vertebral (carii; fracturi, neoplazii, defor- 

mațiuni, ete.) | A 
2, Aspectul general al măduvei şi al piei-mater' care'i servă 'de 

înveliș. Această din urmă membrană este foarte aderentă de măduvă, 
în care trimite prelungiri numeroase. — Măduva prezintă 2 umflături: 
umflătura brachială şi umflătura crurală, corespunzând cu punctele de 
emergenţă ale celor două plexuri cu acelaş nume. — Pe părțile ei late- 
rale sunt împlântate rădăcinile anterioare şi posterioare ale nervilor 
spinali. | a i 

B) Printre leziunile macroscopice ale măduvei spinării se pot înre-" 
gistra: înflamaţiunile meningelor. spinale, ramolismentul măduvei, ane-: 
mia, congestiunea, hemoragia, mielita acută supurativă (infecţiunea puru- 
lentă), siringomielia, atazia locomolrice în unele stadii, ete., leziunile 
fraumatice, compresiunea, . secțiunea complectă sau incomplectă, făcută . . - 
prin diverse instrumente și corpuri, ete.
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XI. Leziunile muşchilor. 
a) Hipertrofia simplă e consecutivă; exerciţiilor regulate şi în unele boli ca, emfisemul (mușchii intercostali), boala lui 'Thomsen, ete. 
b) In imflamaţia acută, consecutivă, traumatismelor, bolilor infec- țioase, ete. mușchiul strivit se. transformă, în piftie, ceace în viață pro-! voacă, rupturi cu focare hemoragice, în afară de cari se poate găsi puroiu în massă unică sau în focare. Puroiul e gălbui sau brun-roşiatie. 
c) Consecutivă myositei acute e mtosita scleroasă, care se mai poate nota în cursul reumatismului, în vecinătatea unor inflamaţiuni vechi 

sau consecutivă unor kisturi hydatice, unor gome, ete. Volumul mușchiu- lui e micşorat, din cauza desvoltării în interiorul său a unui ţesut fibros (dungi albicioase dure şi retractile). o 
d) Alyosita osifiantă poate fi localizată în jurul unei cicatrice a OSn- lui, în vecinătatea, inserțiunilor tendinoase sau aponevrotice (diafragma), 
de jur împrejurul articulaţiilor atinse de artrita, uscată, Prezenţa, ei e notată la mușchii aductori ai coapsei (la călăreţi), în deltoid (sub influ- 
ența, şocurilor repetate). Procesul de ositicare e precedat de o perioadă 
cartilaginoasă, e E e) Osificarea progresivă începe dela mușchii cefei, ai spatelui saw ai toracelui și se extinde mai mult sau mai puţin. Alteraţiunea se mani- festă mai întâiu printr'un edem perimusciular, continuă printr'o ciroză „musculară care devine fibro-cartilaginoasă şi numai după aceea, osoasă. Osificarea nu e continuă, ci se prezintă sub formă de plăci, iar inter- valele musculare dintre acestea sunt atrofiate, 

Î) Muşclii atrofiaţi au o consistență moale, aproape gelatiniformă; culoarea lor e când brună (mușchiul inimii); când palidă, 3) Atrofia pseudo-hipertrofică (cu volumul normal sau chiar mărit al mușchiului) e consecutivă fie îngroşării țesutului conjunctiv sau a țesutului grăsos interfascicular, fie dilatării spaţiilor limfatice (macro- glosia, congenitală). 
h) Degenerescenţa sticloasă se întâlneşte în bolile infecțioase grave |. (în deosebi la febra, tifoidă), la mușchiul cel mare drept al abdomenului şi la mușchii aductori. Se formează focare roşii-cenuşii, cu consistenţa tare. Friabilitatea, acestor focare determină, rupturi spontanee însoţite de hemoragii. Focarele pot fi originea. unor supuraţiuni difuze sau colec- tate sub formă de abcese. - . 

î) In degenerescenţa grăsoasă, muşchii, de culoarea frunzei veştede, sunt foarte -friabili. 
i) Tuberculoza (primitivă sau secundară) determină în muşchi: noduli tuberculoşi, tari, cenușii; focare caseoase sau abcese reci (limba, în jurul anusului, ete.). e 
E) Sifilisul, prin dezvoltarea, unor dungi fibroase, groase (albe sau cenușii) și a, unor. gome (de mărimea: unei alune sau chiar a. unei portocale) învelite într'o coajă fibroasă (roză sau -gălbue), provoacă atrolia mușchiului. Această neoformaţiune se poate scleroza, calcifia, supura sau elimina, | 

" 1) Tuberculoza sanovialelor tendinoase se prezintă ca, o tumoare boselată, inegală. moale, fluctuantă (în varietatea zisă cu boabe rizi- forme). La deschidere, se scurge un lichid vâscos sau sero-purulent şi „un mare număr de grăunţe riziforme. In varietatea zisă fongoasă se găsește:
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un ţesut slăninos gălbui, dur, compact; un strat vascular roşu, de o grosime variabilă; în' sfârşit, stratul fongos alcătuit din ridicături cenu- şii-roşietice. 
m) Tumorile maşchilor, în ordinea frecvenţei lor, sunt:. lipomul 

incapsulai; angiomele cavernoase, momii, fibromii, kisturile hidatice, trychnoza. — Se mai pot observa, nuclee secundare de tumori. maligne. 

“XII. Leziunile oaselor, 

La adult, măduva oaselor este galbenă şi adipoasă. La omul tânăr, în plin proces de formaţiune, măduva oaselor e roşie în părţile osoase 
vecine cu cartilagele Justa-epifisare, în corpii vertebrelor Şi în sternum. 

a) Congestia oaselor, care dă măduvei o culoare Toşie-închisă, e con- 
secutivă, cariei, rachitismului, osteomalaciei, neoplaziilor şi osteitelor. 

b) Consecutiv traumatismelor, congestiunilor intense şi maladiilor 
generale (purpura, leucocitemia, variola, ete.) se produce hemoragiile 
oaselor. Sub petiost sau în măduvă se găsesc plăci sau focare hemoragice. 

c) Reparaţiunea fracturilor se face printrun calus. In primele 10 
zile consecutive fracturii se găsesc, în jurul focarului şi în măduvă, chea- 
guri de sânge. Pe măsură ce cheagul se resoarbe, periostul, măduva şi 
țesuturile periferice se inflamează, se vascularizează, Fragmentele sunt 
înconjurate de un ţesut roșietie, compact şi despărțite printr'o materie 
vâscoasă, Pela a 20-a zi, massa roşietică- devine albă-cenușie, dură, aproape 
cartilaginoasă şi groasă la nivelul fracturii. In interiorul canalului 
medular se găsește ţesut cartilaginos. Pela, a 40-a zi, cartilaginizaţia ţesu- 
tului e complectă şi începe osificaţiunea, spre a, se termina, pela a 5-a, lună. 
La această epocă, canalul medular e obliterat de noua osificare, care 
nu dispare decât pela a 12-a lună; canalul medular se restabilește şi se 

„umple cu măduvă adultă; calusul provizoriu din jurul fracturii a dispărut. 
Calusul poate deveni ezuberant sau chiar să supureze (prin iritaţia 

produsă de aschii sau corpuri streine). 
d) Pseudartrozele sunt caracterizate prin lipsa cartilaginizațiunii 

Şi a osificării. Există un manşon fibros care Împreunează: cele două frag- 
mente, ale căror extremități, în majoritatea cazurilor, sunt voluminoase 
şi umflate. , 

Pseudartroza se 'zice fibro-synovială, când calisul fibros, numai 
periferic, în formă de manșon, e căptuşit cu o pungă synovială. | 

€): Caracterele osteitei simple sunt: îngroşarea şi congestia periostu- 
lui, care se desprinde ușor depe os; măduva canalului medular e roșie, La 
oarecare distanță de punctul iritat, se găseşte osul neoformat; sub periost, 
în canalul medular obliterat şi în interiorul osului (canalele lui Havers). 

) Osteita condensată se observă în sifilisul osos. 'In deosebi la 
copii nişte osteofite înconjoară diafisa oaselor lungi; pe oasele plate, 
exostozele formează ridicături rotunde de o grosime de 3-A mm. 

9) La, aduţi se 'mai întâlnesc şi o formă deosebită a, 'osteitei rare- - 
fiante, caracterizată, prin resorbţiunea substanţei osoase şi absenţa com-. 
plectă a procesului de osificare. Muguri cărnoși, roşii sau cenușii, seere- 
tează o mare cantitate de puroiu și măresc mult cavitățile osoase. | 

h) Sifilisul produce, la adult, sub periostul îngroșat, un ţesut; gomos 
(roşu-cenușiu sau gălbui), mai mult sau mai -puţin tare, care'și sapă .0 
cavitate în osul hypertrofiat. In urmă, centrul țesutului devine galben,
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opac şi caseos; apoi se ramoleşte, supurează și dă, naştere la; o necroză 
sau se sclerozează şi lasă, în loc o cicatrice deprimată. Pe secţiunea lon- 
gitudinală se văd galerii cari duc la canalul medular dilatat, . 

î) Osteila eburnată determină sub periost masse osoase neregulate 
Numai. rare ori volumul osului se dublează sau se triplează.: : - - 

î) Osteita tuberculoasă determină, leziuni :de diverse forme. 
k) Osteita tuberculoasă acută, care atinge o bună parte a osului, 

poate trece neobservată, când are forma granulaţiunilor miliare Tăspân- 
dite în canalul medular şi în țesutul spongios. In majoritatea, cazurilor, 
osul prezintă alteraţiunile .osteitei rarifiante; pe secţiune, se constată că 
canalul medular e umplut cu mici focare tuberculoase, mari cât bobul de 
mazăre, limitate printr'un perete supurant.. In țesutul osos (roşu închis) | 

„se găsesc dâre gălbui (infiltraţie tuberculoasă) şi mici focare tuberculoase. 
]) In alte cazuri se pot găsi sau mici sechestre învăluite de fongozi- 

tăți, sau scchestre mari într'o cavitate săpată în osul eburhat; şi căptușită 
cu un strat de fongozităţi. 

m) Se întâlnesc și tuberculi ankistaţi în cavitățile săpate în osul 
rarefiat: tuberculii aceștia sunt o materie asemănătoare cu chitul geam- . 
giilor, - 

n) Caria determină o osteită rarefiantă; osul e friabil şi acoperit cu 
fongozităţi vegetante. Pe suprafaţă: osteofite şi deschizături prin cari 
se scurge puroiu. Pe secţiune se găseşte: puroiu, țesut roşetic de muguri 
cărnoși şi țesut cenușiu gelatiniform presărat cu noduli purulenți. 

.0) Caria uscată are şi ea caracteristicile osteitei rarifiante. Pe see- 
ţiune se constată o cavitate formată de os rarefiat având în interior un 
țesut alveolar, fongozităţi roşii sau galbene și puroiu, constituind ceeace 
se chiamă. spina ventosa. ” 
„_.D) Osteomyjelita infecțioasă a oaselor lungi se desvoltă la nivelul 
<pifiselor, în periost şi uneori în canalul central. Măduva, e cenușie, fon- 
gioasă, imbibată de puroiu (după trecere de 24 ore) amestecat cu picături 
grăsoase lucitoare, Cartilajul de conjugare e subţiat şi scăldat în puroiu, 
ceeace poate provoca decolarea, epifiselor. Puroiul poate pătrunde în arti- 
culaţiuni, ori să răsbată la suprafaţa osului prin găurirea, lui, 

, q) Necrosa, care rezultă din suprimarea circulaţiunii capilare sub 
influența, intoxicării fosforate, mercuriale, a osteitelor infecțioase, se ob- 
servă mai ales la oasele scurte şi la cele plate. ” | 
7) Rachitismul provoacă umflarea epiliselor, deformaţiuni mari-mai 

mult sau mai puţin generalizate la toate oasele scheleţului şi determină, 
umflătura, osului. Pe -secţiunea longitudinală, se vede, că leziunile ating 
straturile-limite cari separă cartilajul hyalin de cpifisa osului subjacent. 
“În mod normal, limita, aceasta e constituită de un lizereu translucid cenu- 

„ şiu-roşietie înalt de 1—2 milimetri; în rachitism, pătura, cenuşie-violacee, 
„e ondulată şi are o înălțime de câţi-va centimetri. Peste ea, înspre os, 
"se găseşte un strat spongoid, roșu-gălbui, moale, gros de 1—2 cm. Osul 

„„veehiu-are canalul medular strâmtat, câte odată obliterat. Sub periost, 
„un ţesut spongoid roșu, gros de câţi-va: milimetri. ă 

s) Osteomalacia mărește volumul osului care capătă consistenţa, cau- 
ciucului. Periostul e vascularizat și îngroșat. Suprafaţa, osului e poroasă, 
iar la presiune se scurge din'el un lichid oleios și sanguinolent. Pe ser- 
-țiune, se vede cum canalul medular al oaselor lungi e foarte lărgit şi. 
„Pătrunde în 'epifise; partea periferică a; osului e spongioașă. Osul plu-
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teşte pe apă. Consecutiv lichefierii țesutului osos, se formează listuri de "mărimea nucii, conţinând un lichid vâscvs colorat de piomentul sanguin. t) In osteomalacia senilă, osul e triabil şi porâs, fără decaleificare şi fără ramolisment, e NE a) Tumorile. osului se formează pe periost, pe os sau în canalul medular, Cele mai des întâlnite sunt: enchodromul, sareomul, fibromul, angiomul, kistul hydatic şi carcinomul primitiv sau secundar, 

XIII. Leziunile articulaţiunilor, 
a) Caracterele artritei acute simple. (în traumatism, reumatism, reumatism acut, ete.) sunt: 1) o revărsare vâscoasă, floconoasă și coa- gulabilă sub influenţa acidului acetic; 2) o synovială foarte vaseulari- zată şi 3) leziuni ale cartilajului. 
b) Astrita purulentă (în osteomyelită, boli infecțioase, ete.) are următoarele caractere: 1) un cdem foarie pronunţat al ţesuturilor peri- articulare; 2) o congestie intensă a- synovialei și a ligamentelor; 3) o distrugere accentuată a cartilajelor diartrodiale; 4) o revărsare abundentă de puroiu. 

"c) Revărsarea de puroiu, provenit din, gomele supurate şi „deschise. în articulaţie, caracterizează şi artrita sifilitică. Gomele, de forma; unor noduli elastici şi de mărimea variind, dela, aceca a unui bob de mazăre la aceea a unci alune, sunt presărate! în țesuturile peri-articulare. Cartila- jele prezintă incizuri de adâncime variabilă, | 
d) Artrita tuberculoasă (tumoarea albă) e caracterizată, în forma ei acută, prin granulații cenușii, turtite (mărimea unui bob de meiu), presărate pe synoviala roșie, infectată, îngroșată, uneori fonpoasă şi: cu o revărsare abundentă. — In forma cronică, se văd deschizături fistu- loase în pielea periartieulară. Ia deschidere, — trecând treptat prin ţesu- tul conjunotiv edemaţiat, tare, slăninos, printr'o zonă foarte vasculari- zată şi de grosime variabilă, — dai de fongozităţile uneori contopite într'o membrană pyogenică presărată eu g&ranulaţii cenușii. Fongozităţile acestea se găsesc şi pe suprafeţele articulare ale căror cartilaje sunt san decolate sau ulcerate.. In uncle cazuri, cpifisa, conţine o cavernă, tuber- culoasă; în altele cartilajul e ridicat de fongozităţile osoase şi detașat, în stare de sechestru; în sfârșit, cartilajele pot. fi îngroșate (6-7 mm). —- Tendoanele, mușchii şi ligamentele periferice sunt destinse şi atrofiate. e) Ankiloza se produce ori de câte ori articulația a pierdut din mobilitatea, ei. Ea poate fi: 1) eztra-capsulară (scleroza, ţesuturilor. peri- articulare); 2) capsulară (scleroza capsulei); .3) întra-capsulară. (sudura. . extremităților osoase printr'un ţesut fibros, osos sau fibros şi osos). — Tigamentele pot fi sclerozate, retractate, osificate (complect sau parţial). £) Hydrartroza e o artrită cronică caracterizată, printr'o abundentă revărsare sero-mucoasă, care destinde capsula. Synoviala, îngroșată, e 

sau roșie şi foarte vascularizată, sau albă. A 4) Artrita gutoasă se manifestă, prin pete mici albe, rezistente la răzuire și dispuse pe synovială și cartilaje. Formează ca un strat opac, 
neted sau granulos. Mici echimoze în partea marginală a extremității arti- 
culare. 'Țesuturile peri-articulare îngroșate, infiltrate cu urați şi tophus 
((massă albicioasă tereită). 

h) Artrita viscată (în: reumatism, traumatism) se observă la articula-
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țiile mari pe cari le deformează. Ia, deschidere, se găsesc părțile moi periferice parte îngroșate, parte distruse, parte cartilaginoase sau chiar. osoase. Pe centrul 'suprafeţelor articulare se observă sau alterațiunea velvetică sau atrofia cartilajului. Sub partea sa umflată, osul e. rare- fiat şi friabil. La, periferia suprafeţelor articulare, se formează, echon- droze, fibro-cartilaje şi franjuri synoviale, Mușchii sunt atrofiaţi. Cape- tele osoase și cavitățile articulare capătă dimensiuni enorme, . î) In tabes, artrita e însoţită, în prima, fază, de o revărsare seroasă şi de o umflătură peri-articulară.  Extremităţile osoase sunt subțiate. Î) In morbus cozae senilis se găsesc leziuni analoage, localizate în articulaţia coxo-femurală. , 
E) Corpii liberi intra-articulari sunt: 1) un franj. synovial hiper- trofiat; fibros, cartilaginos, osos sau mixt; 2) un fragment de lipom; 3) frânturi de cartilaj; 4) boabe rizitorme; 5) corpi streini veniți de afară, ete, " 

III. AUTOPSIA NOULUI NĂSCUT. 
După ce am expus modul cum se practică autopsia la adult 

(bărbat sau femee) şi înainte de a trece la descrierea, caracterelor 
macroscopice ale diverselor tumori, ne-a rămas să ne oprim asupra 
autopsiei speciale a noului născut, — despre care de altfel vom 
mai vorbi la capitolul consacrat: pruncuciderii, 

A. Examenul extern. 
Determinând în prealabil greutatea şi talia cadavrului, ex- 

pertul explorează suprafaţa acestuia: notează prezenţa sau ab: 
sența materiei sebacee; măsoară diametrii capului şi cercetează 
îndeaproape suturile, de obiceiu foarte aparente, ale cutiei cera-. 
niene; trecând la faţă, inspectează, ochii, nările, gura, (prezenţa 
sau absenţa corpurilor streine în aceasta), urechile; apoi cerce- 
tează tegumentele trunchiului, dă o atenţiune deosebită buricului 
şi cordonului ombilical (lungima, acestuia, dacă e legat, tăiat sau. 
smuls, culoarea, volumul, forma, şi consistenţa porţiunei aderente) ; examinează organele genitale externe, anusul, regiunea rachidi-. ană. — Examenul extern se termină cu căutarea, semnelor de vio- lenţă, mai cu seamă în jurul gâtului şi la gură. 

B. Examenul intern, 

1. Cavitatea craniană se deschide astfel; 
După desprinderea tegumentelor capului, se incizează (cu cu- 

țitul), pe convexitatea, calotei, liniile de sutură (lamboidă, sagri- 
tală, etc.); se restrânge în afară, de o parte şi de alta, scoica pa- rietală, făcând-o să baseuleze pe inserţiunea, ei pe solzul temporal; ținând depărtat cu mâna stângă parietalul, cu dreapta, înarmată
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cu foarfeci mari boante, îl secţionăm în linie dreaptă, paralel cu baza 
craniului, atingând şi solzul parietal; urmând drumul paralel cu 
perimetrul bazei craniului, foarfecele taie, înainte, cele două ju- 
mătăţi ale frontalului deasupra marginii orbitoare, iar, dinapoi, taie scoica occipitalului la, nivelul protuberanţei externe. 

a) De oarece dura-mater aderă intim în sutura, sagitală, e ne- 
„voie ca liberarea marginilor superioare ale parietalelor să se facă printr'o deschidere bilaterală a sinusului longitudinal superior. Deschiderea. durei-mater se face cu foarfecele. — Pe restul întin- 
derii sale, dura-mater rămâne aderentă de lamele osoase şi e ampu- 
tată odată cu fragmentele corespunzătoare. 

b) Se va deslipi oasele de dura-mater şi de pericraniu. Se 
va constata fracturi sau defecte de osificaţie. 

c) Emcefalul e extras întocmai ca la, adult, însă cu mult mai mare precauţiune, dat fiind că, la noul născut, organul e puţin con- sistent, gelatiniform, iar la: începutul putrefacţiei, devine. chiar difluent. Cu deosebită băgare de seamă se procedează la desinser- 
țiunea cortului cerebelului. 

2. Docimazia otică. | 
a) Se va face examenul ureche: inedii şi interne şi al trompei lui „Eustache, pentru a se constata: prezența corpurilor streine; pre- zenţa sau absenţa dopului gelatinos, care, după cum am men- ționat în treacăt la „Autopsia descriptivă“ în genere (Leziunile “urechii — punctul b. caracterele otitei mijlocii) odată cu respiraţia, (sau din cauza putrefacţiei) dispare. 
Prezenţa sau absenţa, acestei magme gelatinoase, deci prezenţa Sau absenţa, aerului ar putea constitui un mijloe de verificare a vieţii copilului, — docimazia otică saw auriculară, — dacă dispa- riţia  dopului n'ar avea decât această cauză unică: respiraţia. De fapt însă, precum deasemenea am notat-o, lipsa magmei, în caz de „ putrefacție, poate fi atribuită acțiunii gazelor -putride cari s'au „ format şi în urechea medie, 

+ De aceea docimazia otică — bazată pe constatarea, lui YVreden (1868) şi pentru întâia oară aplicată în expertizele medico-le- gale de Wendt (1878) — nu are decât o valoare relativă şi în nici un caz expertul nu poate pune preţ pe ea, atunci când au început să se manitfesteze fenomenele „descompunerii cadaverice. Atunci însă când procesul putrefacţiunii nu s'a produs încă, prezenţa do- pului gelatinos, deci absenţa aerului, e un indiciu neîndoios că ne aflăm în faţa unui copil care n'a, respirat. 
Pătrunderea aerului în cavitatea, auriculară e de atribuit, în afară de actul respirației, țipetelor scoase de copil la ieşirea sa din uter şi eforturilor -sugerii. Pentru ca această colaborare cu 

35008. — Dr. 4. Minovici, Tratat de Medicină Legală. 32
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actul respirației să poată avea efectul eliminării magmei gelati- 
noase, unii autori socot ca, necesar un timp minimum de trei ore 
de viaţă extra-uterină. Pentru că atunci când respiraţia e incom- 
plectă, deci aerul n'a pătruns în cavitatea timpanică în cantitate su- 
ficientă, dopul persistă caşi atunci când ne aflăm în faţa unui 
copil care n'a respirat. 

b) Techmica docimazici otice: Se deschide stânca sub apă, 
pentru că numai așa putem vedea ieșind din cavitatea timpanică o 
fină bulă gazoasă(?). 

3. Regiunea cervicală. | 

Disecţia organelor regiunii cervicale anterioare se face ca la 
adult; câte-va inciziuni cu cuțitul ajung pentru degajarea instan- 
tanee a thymusului, care e enorm, iar deasupra are un corp tiroid 
relativ rudimentar. 

4. Deschiderea cavităţii toracice şi examenul organelor intra-to- 
racice. 

Cu cuțitul se desfac părţile moi cari, constitue învelişul co- 
şului pieptului. Plastronul sterno-costal e tăiat (mai larg decât la 
adult, arcurile costale neopunând nici o rezistență) cu ajutorul 
foarfecelor, — Se recomandă chiar tăerea celor două clavieule în 
afară de partea lor mijlocie, fără a le desarticula: cu chipul acesta, 
avem expuse vederii baza gâtului şi pachetele vasculo-nervoase 
sub-claviere şi axilare. | 

a) Examenul în situ, — Se notează pe loc raporturile dintre di- 
feritele viscere toracice, 

Să nu se uite că raporturile dintre plămâni cu peretele tora- 
cic şi inima diferă fundamental după cum copilul e născut mort 
sau a respirat înainte de a muri. 

In cazul întâiu, ambii plămâni sunt încă retractaţi în jghia- 
burile costovertebrale şi au aspectul a două mici masse cărnoase, 
violacee, tari, rezistente la presiunea degetului şi fără nici o eone- 
xiune cu faţa anterioară a inimii. | 

Dacă, dimpotrivă, copilul a respirat, plămânii au suferit o 
foarte mare expansiune, parenchimul lor e roz. Strâns între degete, 
plămânul crepită. Se mai observă că plămânii încalecă pe părţile 
antero-laterale ale sacului pericardie, 

Se practică docimazia pulmonară (pe care mai jos o expunem 
pe larg). . | 

Inima, mai acoperită la, copilul care a respirat, e descoperită 
la cel nou-născut. Sub influenţa destinderii aeriene a plămânilor 
(la copilul născut viu), baza inimii se înalţă întrucâtva. şi e împinsă 
înapoi. — Se va căuta persistenţa sau dispariţia gaurei lui Botal.
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b) Eviscerarea totală în bloc. — Se. practică o ligatură pe 
tracheea-arteră, apoi se ridică în bloc toate organele din torace, 
împreună cu laringele și limba. 

5. Docimazia pulmonară 
I. Procedeele. 

Am văzut (la Autopsia deseriptivă în genere) că, la exa- 
minarea plămânilor, expertul nu are numai de interpretat cauza 
morţii, ci şi de stabilit, îndeosebi când e vorba, de un copil, dacă 
acesta a respirat sau nu, prin urmare dacă sa născut la termen 
ori aproape de termen şi a trăit, sau se află în prezenţa unui născut- 
mort. Proba aceasta a vieţii se face. prin docimazia care, aplicată 
la plămân, se numeşte docirazia pulmonară. 

Aceasta, se poate executa, în trei feluri: prin cufundarea plă- 
mânului sau fragmentelor de plămân în apă — docimazia, hydro- 

“statică; prin cercetarea cu lupa sau cu microscopul — docimazia 
optică și docimazia hystologică, 
A). Docimazia” hydrostatică. — Concepută (precum am mai arătat, vorbind, în „Introducere“, de evoluţia medicinei legale) de “Gălien (prin formularea princip ului: „substantia pulomonalis ex rubra, gravi, densa, în albam, levem ac rara, transfertur“), indi- 
cată apoi de Bartholin şi Rayger, proba, aceasta a apei e pentru 
întâia oară administrată de Schreyer. Docimazia pulmonară hydro- - 
statică e bazată pe constatarea, care aproape niciodată nu e des- 
minţită, că densitatea plămânului în care, pe calea respirației, a 
pătruns aer, e mai mică decât aceia a apei şi deci pluteşte atunei 
când e aruncat în acest lichid; pe când moleculele unui plămân în 
care nu s'a produs procesul respiraţiunii, sunt mai grâle ca, acele ale 
apei: şi deci organul sau o secţiune a lui nu se poate menţine la 
suprafaţă sau nici măcar între două ape (în această din-urmă po- „ziţie se ţine numai plămânul incomplect aerat, adică în care fune- 

” țiunea respiratorie ma fost decât parţială). - 
Valoarea concludentă a acestor interpretări e însă condiţionată 

de două împrejurări de fapt, pentruca expertul să nu riște de a trage concluziuni greşite: 
1. Să nu existe un aport artificial de aer (pe calea însu- 

flării, în încercările de readucere la viaţă). Nu doară că ne-am însuşi 
părerea lui Hofmann, Devergie şi alţii, după cari ar fi cu neputinţă 

„să se noteze o deosebire esenţială între plămânul însutlat şi -cel 
care a respirat, ci pentrucă aportul artificial de aer produce dila- 
tarea care, la prima, vedere, poate induce în eroare pe medicul inex- 
perimentat. Propriile noastre constatări, cari coroborează pe acelea 
ale lui Casper şi Billard, au verificat următoarele caracteristice
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pentru plămânul insuflat: inegalitatea, repartiţiei aerului, absența. totală a aspectului marmorat, absenţa sângelui şi, însfârşit, pre- zenţa unui emfizem interstiţial. 
2. Congelarea, șederea în apă fierbinte, expunerea la flacără, conservarea plămânului în alcool, natura şi gradul de putrefacție a organului. — a) In cazul când ne aflăm în îaţa unui plămân con- gelat, ajunge să-l lăsăm să se desgheţe în apă, spre-a vedea apoi cum se comportă: dacă n'a fost aerat, va cădea la fund, iar ca ve- rificare complimentară îl vom stoarce sub apă. 
b) Cu plămânul ţinut în apă fierbinte ori care a fost expus la flacără, deşi a fost aerat, docimazia hidrostatică, poate fi negativă. c) În ce priveşte plămânul care a stat în alcool, e de notat întâiu timpul conservării hui în acest lichid: 1) dacă păstrarea lui în alcool a, fost de scurtă durată, plămânul, neaerat, nu va. pluti decât câteva clipe, peniruca, apoi să cadă la fund; 2) dacă dim- potrivă “durata, conservării în alcool a fost mai lungă, plămânul, deşi a aparținut unui copil, care a respirat, va. cădea deadreptul la fund. 

d) Sub raportul putrefacţiei, e de notat că la un nou-născut, care n'a respirat, procesul de descompunere se săvârşeşte din afară. înăuntru şi, Prin urmare, foarte încet; dimpotrivă, la, copilul care a respirat şi la care, în consecinţă, organele interne (pe calea respi- rațiunii şi a deglutițiunii) sunt însămânţate cu microbii saprofiţi, putrefacţia, se produce dinăuntru în afară şi mult mai repede. — De reţinut, întâiu că, de regulă, putrefacția gazoasă face ca plămânul să plutească — de unde posibilitatea de eroare în interpretare, luându-se un plămân emfizematos drept acela al unui copil care a trăit. Al doilea: collapsus-ul putrid are de efect, de a face ca plă- mânul să cadă la fund, — de unde posibilitatea de eroare de a lua. un atare plămân drept unul care n?a respirat deloc. E Îndeosebi în ce priveşte putrefacţia gazoasă avem de observat, că, pe baza propriilor noastre cercetări, nu împărtăşim de loc părerea. acelor autori, după cari această, putrefacție nu se poate produce la copilul care n'a respirat. In repetatele experiențe ce am făcut cu îeţii de diferite animale, scoși imediat după moartea mamelor lor, am putut. nota, că, deşi n'a existat respiraţie, putrefacţia gazoasă. S'a produs în cadavrele acestor feţi, — constatare ulterior verificată si la feți umani născuţi-morţi. 
Technica. — Proba hydrostatică, se poate face în trei: feluri: cu blocul organelor legate de plămâni; cu. plămânii separați de hil; cu. fragmente de plămân. | , d) In cazul întâiu, plămânii, scoşi în bloe împreună cu limba, laringele, tracheea, inima şi thymusul — după ce în prealabil s'a. aplicat o ligatură sub laringe — se aruncă întrun was cu apă rece,
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la temperatura obicinuită. Complect aeraţi, plămânii plutese la su- 
prafaţă, şi atunci avem dovada pozitivă; încomplect aeraţi, ei 
plutese între două ape și, după însuşi gradul acestei aeraţiuni 
parţiale, manifestă tendinţa fie de a se apropia de suprafață, fie 
de a cădea la fund. Proba e indecisă şi expertul își va formula, re- 
zervele în.ce priveşte dovada vieţii. — Absența totală a aeraţiunii 
se traduce prin căderea plămânilor la fund — şi atunci avem, 
proba negativă a, respiraţiunii, deci copilul n'a trăit. 

b) După ce în prealabil am examinat dacă laringele şi tra- 
cheea, (deschise până la bifurearea bronchiilor) conţin spumă sau 
corpuri streine, separăm plămânii de hil şi, cântărindu-i întâiu pe 
fiecare în parte, îi aruncăm succesiv în apă şi notăm poziţiunea, în 
care se menţin: la suprafaţă, între două ape sau la fundul vasului. 

c) Proba cu fragmente de plămân se face în modul ur- 
mător: Se taie (cu foarfecele) din diferite regiuni ale celor doi 
plămâni (având grija de a nota regiunea respectivă a fiecărui frag- 
ment) fragmente de ţesut pulmonar şi se aruncă succesiv în vasul 
cu apă. După poziţia în care se menţin tragem concluzii asupra 
naturii probei: pozitivă, negativă sau îndoelnică. 

Detaliul notării regiunii din care a fost luat fragmentul con- 
stitue un important element de control, pentrucă, deși plămânul a 
fost aerat, se poate întâmpla ca anumite secţiuni ale lui să nu plu- 
tească. Explicaţia trebuie atunci căutată întwo cauză de expul- 
zare locală a aerului din plămân: 1) sau regiunea, respectivă e 
sediul unor focare hemoragice şi atunci absenţa aerului e un efect 
al isgonirii lui de către revărsarea, sanguină; 2) sau regiunea în - 
chestiune a; fost sediul unei alteraţiuni morbide congenitale (pneu- 
monia albă) care, deasemenea, a avut de efect de a elimina aerul 

„ din acea parte a plămânului, 
„Se mai încearcă şi o probă complimentară: Fragmentul exa- 

minat e stors (sub apă) fie între degete, fie presat de peretele va- 
sului. Dacă a existat respiraţie .complectă, ţâşnese din fragment, 
concentrându-se la suprafaţă sub formă de spumă rozată, grupe 
-compacte de mici bule de aer, iar fragmentul va continua, să plu- 
tească, pentrucă această, stoarcere, ori cât de puternică ar fi ea, nu 
e în stare să elimine complect din secţiunea, de țesut aerul care, 
prin respiraţie, sa îngrămădit în alveolele pulmonare. Dacă .n'a 
existat respiraţie, prin stoarcerea sub apă nu se provoacă dega- 
jarea de bule de aer, iar fragmentul, lăsat liber, cade din nou la 
fund. Proba aceasta complimentară are mai ales de scop de a evita 
confuzia, între un plămân aerat şi un plămân dilatat prin prezenţa 
în el a gazelor putride: prin stoarcere, bulele datorite acestora se 
eliminează complect şi fragmentul cade la fund.
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B. Docimazia optică (procedeu pentru întâia oară preconizat și aplicat de Bouchut) e bazată pe constatarea făcută în ce priveşte localizarea gazelor datorite putrefacţiei, după cum plămânul e aerat sau fetal: emfizemul putrefactiv al celui dintâiu se localizează în parenchimul alveolar, iar acela al plămânului care n'a respirat, în țesutul interstiţial, 
Docimazia, optică a plămânului comportă două părţi: examenul aspectului exterior şi examenul -pe secţiune. 
a) Aspectul exterior interesează 'sub raportul formei (la plă- mânul aerat marginile sunţ rotunjite, -pe când la cel neaerat, ele sunt 'subţiate) al volumalui (în deosebi plămânul drept acrat, se întinde, prin dilataţiune, peste o parte a pericardului), al culorii (plămânul care ma respirat şi e sărac în sânge are uniform culoarea şocoladei cu lapte, iar atunci când e bogat în sânge are culoarea violacee a unsi prune; plămânul care a respirat e de un roşu deschis, inegal nuanţat însă, cu aspect marmorat). Proba culorii, . pe, care fără temeiu Casper o consideră, ea peremptorie, e în rea- litate departe de a fi concludentă. In adevăr, culoarea plămânului necomplect aerat ori a plămânului hiperemiat se apropie mult de aceea a plămânului fetal. | 

In ce priveşte configuraţia exterioară: la plămânul aeratţ se observă nu numai cu lupa, ci chiar cu ochiul liber un desen mar- morat şi mici bule de aer (veziculele pulmonare umplute cu aer, de 1—2 m/m, cari sunt lesne deosebite de bulele mari sub-pleurale da- torite putrefacţiei) ; plămânul, care n'a respirat, e neted și lipsit de aceste vezicule. 
d) Ezamânat pe secțiune, plămânul aeraţ — care. e elastic şi crepită — își păstrează aspectul marmorat; iar prin stoarcere şi răzuire dă o spumă sanguinolentă (sânge amestecat cu mici bule de aer). Secţiunea plămânului fetal — care are consistenţa fica- tului — își păstrează culoarea uniformă, iar la stoarcere Şi răzuire abea, dacă se obţine câteva, picături de sânge neaerat. 

C) Docimazia histologică. — Elementele de edificare obținute prin examenul microscopie sunt, firește, mai concludente decât re- zultatul examenului cu ochiul liber sau chiar înarmat cu lupa. Exa- menul' microscopie poate fi aplicat chiar în cazurile de emfizem putrid foarte desvoltat, cu condiţia, însă ca putrefacţiunea să nu fi atins gradul care provoacă o complectă desorganizare a plămânului. Preconizat la, Congresul ținut la Paris în 1900 de către Puppe şi Ziemke, examenul microscopie îşi trage valoarea lui deosebită "din faptul verificat şi de mine că, cercetat la microscop, plămânul care a respirat, chiar în stare de descompunere gazoasă înaintată, îşi păstrează mai întotdeauna, aspectul caracteristic al spațiilor al-- 
4
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veolare uniform umplute cu aer; pe când, la plămânul fetal putre- 
fiat, difuziunea și mărimea bulelor gazoase e absolut neregulată. 

a) Technica. — In prealabil tratat cu lichidul lui Bouin şi 
fixat în parafină, plămânul e desfăcut, cu ajutorul mierotomului, 
în făşii largi şi subțiri, cari apoi sunt examinate la microscop. 

D) Interpretarea diferă, fireşte, după cum cadavrul copilului e 
sau nu în putrefacție. 

1. Cadavrul neputrefial. — La plămânul care a respirat, se 
găsesc pe toată întinderea lui cavităţi aeriene. Indicaţiunea, aceasta, 
nu e însă suficientă spre a ne putea pronunţa în ce priveşte durata. 
exactă a vieţii, dilataţiunea, bronchiilor şi a alveolelor fiind în. 
funcţiune de vigoarea, noului-născut. Asfixia spontană sau provo- 
cată se traduce prin prezența, petelor sub-pleurale. — La plămânul 
neaerat, deci nedilatat, îndeosebi când moartea s'a produs în timpul 

facerii, se observă echimose sub-pleurale şi intra-parenchimatoase. 
2. Cadavrul putrefiat. — Două particularităţi sunt de notat, 

după gradul de putrefacţiune: a) atunci când putrefacţiunea nu e 

însoţită de desvoltarea gazelor la nivelul plămânului, celulele bron- 
chiilor şi ale alveolelor sunt degenerate şi pline.cu granulaţii cari 
nu asimilează, materiile colorante; b) dimpotrivă, în cazul putre- 
facţiei înaintate, cu gaze degajate din parenchimul pulmonar, singur 
ielul de repartiție a gazelor poate fi o indicaţiune dacă, înainte 
de moarte, a fost sau nu respiraţie. — Atunci însă când paren- 
chimul e transformat într'o materie semi-lichidă, orice examen 
anatomie e exclus. | / o 

La plămânul aerat găsim, pe toată secţiunea, în parenchimul 
pulmonar, gaze cari sparg pereţii intraalveolari şi condensează ţe- 
sutul conjunctiv. — La plămânul meaerat, gazele putride se des- 
voltă în țesutul conjunctiv al organului şi condensează paren- 
chimul alveolar; prezenţa bulelor gazoase se observă nu numai 
între plămân şi pleură, ei şi în interiorul plămânului. 

II. Valoarea relativă a docimaziei pulmonare. 

Indiferent de forma ei (hydrostatică, optică sau hystologică), 
docimazia pulmonară nu poate avea, în aplicațiunile medico-legale, 
greutatea unei probe peremptorii, pentrucă însuș principiul pe 
care e bazată (plămân aerat — copilul a respirat; plămân nea- 

“erat — copilul n'a, respirat) e desminţit de constatări cari, pentru 
expert, constitue tot atâtea consideraţiuni de rezervă în apreciere 
şi deci acest principiu nu poate fi admis ca, o lege fundamentală. 

„Î. Dispariţia aerului din plămân. — Impreună. cu Brouardel, 
Maschka, Budin, Simon 'Thomas, Schroeder, Vibert şi alţii, am ve- 
rificat faptul că, deşi copilul a trăit (uneori chiar aproape două
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zile), la autopsie plămânul era complect neaerat. Şi când zice că a trăit, înţeleg că s'a, notat la copil manifestaţiuni neîndcelnice de viaţă extra-uterină;: agitaţiune, ţipete Şi chiar mişcări respiratorii regulate. | 
Literatura medico-legală a înregistrat, sub acest raport, nu- meroase cazuri clasice: a) un copil, născut înainte de termen, la 7 luni, a trăi 36 ore şi, în tot acest timp a. scos scâncete (Brou- ardel); d) un copil, năseut înainte de termen, la 6 luni şi jumătate, a trăit 39 ore (Budin); c) un copil născut înainte de termen, la 7 luni, găsit la Paris pe un morman de gunoaie, e adus la comisa- riatul circumseripţiei respective unde, timp de mai bine de o oră, a făcut mişcări şi a, scos şi câteva ţipete (Vibert). — Toţ atâţia copii cari au trăit, dar în plămânii cărora, nu s'a notat, la autopsie, cea mai mică urmă de respiraţie. - 

Explicaţia fiziologică a, fenomenului poate fi dedusă din însuş faptul, aproape constant, că copiii în chestiune sunt sau născuţi cu mult înainte de termen sau într'o astfel de stare de debilitate fizică, încât funcțiunea respiratorie normală nu se poate stabili. Întrucât priveşte însuş mecanismul respirației, părerile sunt împărţite: | 
a) Unii, în cap cu Masehka, contestă că aerul ar fi pătruns şi în plămân. După ei, zgomotele şi sunetele scoase de copil sunt Produse de aerul conţinuţ în gură şi în faringe şi care e agitat de mişcările buzelor şi ale obrajilor. Aerul, din gură şi faringe, poate fi împins şi în laringe și trachee, iar când forța, care destinde aceste organe, slăbeşte sau paralizează complect, aerul, parţial ex- pulzat, atinge. coardele vocale, făcându-le să vibreze. 0) Alţii, din contra, în cap cu Simon Thomas, Schroeder şi Ungar, admit că aerul a pătruns şi în plămân, dar că a dispărut din cauza insuficienţei actului respirator: 1) Aerul e expulzat din plămân din cauza slăbirii treptate a, forţelor inspiratorii, pe când expiraţia (care e efectuată de o forţă pasivă, cum e elasticitatea plămânilor şi a pereţilor cavitaţii toracice) păstrează o energie mai mare (Simon 'Thomas şi Schroeder). Părere' la, care mă raliez şi eu. 2) O parte a aerului din plămân e eliminată Qin cauza slăbirii - mișcărilor respiratorii, iar restul — dat fiind că circulaţia, se men- ține câtva, timp şi după încetarea respirației — e absorbit de va- sele capilare ale plămânilor (Ungar). 

_2. Viaţa fără respiraţie. — Copilul se naşte viu şi cu toate: acestea actul respirației nu se stabileşte decât cu o întârziere re- lativ mare, uncori abea la două ore de la naştere, — şi aceasta fie spontan, fie graţie manoperelor» prelungite ale mamoşului, In practica mea medico-legală am avut de examinat, între altele, cadavrul a doi copii născuţi în stare de moarte aparentă,
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scoşi din haznalele unor privăţi, în cari fuseseră aruncaţi cu bu- ricul tăiat şi nelegat. In ambele cazuri poliţia a fost sesizată de co- locatarii imobilelor, a căror atenţiune fusese atrasă de niște ţipete venind din privată. — La autopsie, docimazia pulmonară a fost negativă, plămânii fiind complect neaeraţi, iar în trachee şi bronchii "am găsit nimic. (Copii căzuseră, pe conul format de materiile fecale din hazna). A existat deci viaţă fără respiraţie. 
S'a căutat fireşte 'o explicare ştiinţifică a fenomenului şi 

numai pentru o anumită condiţiune de naştere s'a ajuns să se sta- hilească o normă: atunci când, după naștere, cordonul ombilical 
nu e rupt şi circulaţia e menţinută în placenta nedeslipită de uter, copilul, pentru care mai există astfel o comunicare cu organismul inatern, poate trăi câtva, timp fără aer. | ” 

O altă explicaţie — câre e una de fapt şi dedusă de mine din cercetări proprii, — e că feţii, atât umani cât şi cei de animale, re- zistă vreme îndelungată mecanismului asfixiei, indiferent de na- tura acesteia. La Paris, pe vremuri, în laboratorul lui Brouardel, am făcut următoarea experienţă: am pândit momentul facerii la 
două căţele grele Şi, în chiar clipa în care capetele feţilor apăreau la vulvă, şi înainte ca ei să aibă timp de a face cea, mai mică miş- 
care de respiraţie, i-am strâns de gât şi pe loc i-am scufundat într'o baie de uleiu cu temperatura obicinuită. Acești feţi au trăit în baia de uleiu, făcând diverse mișcări, timp de 10—20 ore. 

* 

* * 

” Interpretarea absenței respirației e în funeţiune de diverse cauze, dintre cari cele mai des notate sunț: întreruperea circulației placentare; compreşiunea, cordonului ombilical; compresiunea pre- „ dungită a capului; o hemoragie; faţa e acoperită cu membrana am- niotică; orificiile respiratorii sunţ obstruate cu meconium, mu- 
cus, ete.; ruptura congenitală a diafragmei; existenţa unui kist voluminos al rinichiului. 

3. Respirația intra-uterină, . — Există şi o respiraţie intra-ute- rină — şi aceasta fie cu aerul care, în timpul facerii, pătrunde în uter, fie cu gazele desvoltate în mitră (tympanism uterin), | 
a) Aerul de afară pătrunde în uter fie graţie unor manopere 

obstetricale (introducerea mânii sau chiar numai a. unui deget, 
atunci când membrana oului e deacum ruptă), fie în cazul prezen- 
taţiunii faciale (observaţia, lui 'Teutfel). Nu odată s'a notat faptul 
că, deşi fiind încă în uter, copilul scoate un ţipet. 

8) În caz de tympanism uterin, copilul se poate naşte mort, 
lar plămânii lui vor fi total sau parțial destinși. . 

4. In sfârşit, vom înregistra fenomenul observat de Hofmann, 
că un plămân complect aerat, lăsat câteva zile într'o apă curgătoare,
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se umple cu apă şi se golește complect de aer, prezintându-se astfel ca un plămân care n'a respirat de loc. 

Iată dar tot atâtea, cauze cari, ignorate, pot induce în eroare pe expert în interpretarea rezultatului docimaziei pulmonare. De aceea, atunci când rezultatul e negativ, expertul nu se va grăbi să conchidă că copilul s'a născut mort, ci se va mărgini să consemneze faptul că docimazia pulmonară a fost negativă. 

6. Deschiderea abdomenului. 
Incizia mento-pubiană (eaşi pentru adult) e făcută cu cuțitul pe linia mediană; ajuns la nivelul buricului, operatorul ocoleşte partea stângă, spre a respecta tot ce ar putea fi anormal în această zonă. 
Ridicând peretele abdominal anterior, practică, pe linia, me- diană, dealungul liniei albe şi deasupra buricului, o mică buto- nieră, prin care vâră toarfecele cu vârfurile boante şi, urmând mai intâiu în sus şi apoi în jos linia de incizie cutanată, deschide cavi- tatea abdominală, dela apendicele xifoid până la simfizia pubiană. 

7. Docimazia gastro-intestinală. 
Am pomenit („Autopsia descriptivă“ în genere) că prezenţa aerului. înghiţit în stomac este una din indicaţiunile certe că co- pilul, al cărui cadavru e examinat, a, trăit, — certitudine întărită încă prin prezenţa aerului şi în intestine. Această observaţiune, constant verificată, a fost pentru Breslau (1865) baza de edificare a docimaziei gastro-intestinale, Proba aceasta nu se poate însă ad- ministra, atunci când putrefacția e prea, înaintată, pentrucă la copilul care a respirat, gazele putride invadează simultan plă- mânul, stomacul şi intestinele. (La copilul născut-mort, gazele acestea nu se desvoltă în intestine decât foarte târziu, începând prin a lua forma unor bule în pereţii acestei porțiuni a tubului - digestiv). | 

- A) Technica şi interpretarea. — Docimazia gastro-intestinală imbracă şi ea, ca, şi pentru plămân, forma hydrostatică, a cărei techuică e următoarea: 
d) Se aplică o ligatură la cardia, o ligatură dublă la duoden şi una la nivelul rectului. | b) Se aruncă separat, întrun vas cu apă, stomacul, in- testinul subţire și intestinul gros şi atunci se pot observa trei lucruri : | o i 
1. Stomacul, intestinul subțire şi intestinul gros plutese — ceea- ce e o dovadă că sunt complect aerate. __ Spre a evita însă, în caz de putrefacţiune, o interpretare eronată în ce priveşte carccterul
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pozitiv al docimaziei, deschidem organele, în diverse puncte, sub 
apă, spre a ne convinge dacă gazele se află în ele, sau numai în 
pereţii lor (cum se întâmplă, la începutul putrefacţiunei, la copilul 
născut-mort). - 

2. Stomacul, intestinul subţire şi intestinul gros se scufundă 
— ceeace e o dovadă că nu sunt aerate. | 

3. Stomacul, aruncat în apă, ia o poziţiune verticală plutind 
numai cu o parte şi rămânând scufundat cu cealaltă. Aceasta 
arată că organul e numai pe jumătate aerat (porţiunea care se 
menţine deasupra apei). Aceiaşi constatare pentru intestinul sub- 
țire și intestinul gros, parțial aerat, ale căror porţiuni aerate 
plutesc, iar cele neaerate cad la fund. 

c) De unde interpretarea: : | - 
„1. Dacă cea mai mare parte a tubului gastro-intestinal e ae- 

rată, se poate trage concluzia că a existat o viaţă extra-uterină, de 
o durată în raport direct cu adâncimea pătrunderii aerului în apa- 
ratul digestiv. 

2. Dacă organele sistemului gastro-intestinal sunt complect 
neaerate, e o dovadă peremtorie că n'a existat viaţa extra-uterină. 

8. Relaţiunea dintre docimazia gastro-intestinală 
şi docimazia pulmonară. 

In raporturile dintre aceste două docimazii se pot prezenta 
trei forme: 

1. Atât canalul digestiv cât şi plămânii sunt aeraţi. In acest 
caz avem dovada certă a, vieţii extra-uterine. 

2. Tubul digestiv e neaerat, iar plămânii aeraţi. Docimazia, e 
tot pozitivă, pentrucă absenţa aerului din tubul gastro-intestinal 
se explică prin aceea că moartea a survenit înainte ca aerul să fi 
pătruns în acest tub, această penetraţiune efectuându-se după ae- 
rarea plămânului. | o 

"3. Tubul digestiv e aerat, iar plămânii neaeraţi. Și în acest 
caz se poate conchide la existența vieţii extra-uterine, pentrucă 
absenţa aerului din plămâni poate avea următoarele cauze: 

a) Plămânul s'a, golit prin mecanismul resorbțiunii spontanee 
„a aerului în tractusul intestinal şi astfel a reveniţ la starea, fetală 
— atelectasia secundară. (Observaţiunile” lui Breslau, Winkler, 
Lesser şi ale mele proprii). 

b) Prin întreruperea prematură a circulaţiei placentare co- 
pilul, cu toate că s'a născut viu și a făcut mișcări respiratorii 
extra-uterine, are căile respiratorii obstruate de corpurile streine 
aspirate în uter, în cursul mişcărilor respiratorii dispneice pre-
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mature (apa amniosului, meconiumul, mucusul). In consecinţă, aerul nu poate pătrunde în plămân, dar pătrunde în tubul digestiv. c) In sfârşit, o interpretare, supusă la, cauţiune, e aceia că co- pilul născându-se înainte de termen sau fiind debil, mişcările lui respiratorii au fost prea slabe spre a avea puterea de a desereţi alveolele pulmonare, şi deci aerul a pătruns numai în ţubul digestiv. 
Raportul din urmă între cele două docimazii (canalul gastro- întestinal aerat, iar plămânii neaeraţi) pune în evidenţă valoarea docimaziei gastro-intestinale, de oarece ea ne procură proba vieţii, chiar atunci când docimazia pulmonară e negativă, fenomen care se poate nota, mai des la viaţa fără respiraţie (vezi: Autopsia nou- lui-născut — docimazia pulmonară), când copilul face mişcări de deglutiţie, pe când cele respiratorii sunt împiedicate sau mult re- duse din cauza nestabilirii actului respirației. 

9. Examenul regiunii ombilicale. 
Acesta e de o importanţă capitală şi de aceia expertul trebue să proceadă la el fără întârziere, spre a preîntâmpina contaminările inevitabile produse prin extragerea viscerelor din torace şi din pân- tece. — Ridicând cu Dbăgare de seamă buza stângă a inciziunii abdo- minale, inspectează cu atenţie faţa, peritoneală a regiunii ombilicale: ieşitura formată de ombilic, canalul uracului, arterele ombilicale, cari convergează oblie spre cicatricea ombilicală. 
După ce a notat starea peritoneului, repune ombilicul pe massa viscerelor abdominale şi procede la examenul cicatricei ombilicale. Studiază inserţia, gelatinei lui Yarton pe marginea pielii; cu un lampon de vată hidrofilă curăţă depresiunea circulară dela, baza cordonului. Procedează la disecţia elementelor vasculare ale. cor- donului, pentru reperarea, celor două artere şi a venei ombilicale. „La examenul acesteia din urmă, notează mai întâiu traeetul ei de cealaltă parte a orificiului ombilical, dela baza ligamentului suspensor al ficatului până la hilul acestuia, — Starea cavităţii vasculare se examinează prin practicarea unei incizii longitudi- nale, dela, cordon până la vena-porta. — Urmăreşte vena ombili- cală cât mai departe cu putinţă, ori o deschide imediat sub inelul ombilical. Print?o butonieră făcută. cu vârful bont al foarfecelor, introduce sonda, canelată, împingând-o până la, hilul ficatului, pe măsură ce, dealungul seobiturii, secţionează cu foarfecele peretele inferior al venei. e 

Ajuns în apropierea, ficatului, scoate sonda şi foartecele şi in- spectează cavitatea venoasă. Dacă observă vre-o leziune, lasă păr- țile în loc şi se fereşte de a seeționa ligamentul suspensor al fi- catului. — La nevoie, taie, la dreapta ombilicului, un lambou cutanat
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şi vascular, eliptice, pentru complecta izolare a ombilicului şi asi- 
gurarea continuității intacte a venei ombilicale. — Ulterior, în 
momentul ridicării în bloc a, viscerelor, piesă e scoasă odată cu 
ficatul. - | 

Examenul arterelor ombilicale se face prin practicarea unor 
secţiuni transversale perpendiculare pe axa vasului. 

10. Docimazia sângelui. 

O probă a, vieţii — când e vorba de un nou-născut — a fost 
dedusă de Ollivier W'Angers din constatarea, că sângele nu se coa-: 
gulează, decât în timpul vieţii, şi de aci teoria — indiferent, dacă 
actul respirației e sau nu dovedit — că pentru confirmarea crimei 
de pruncucidere, ajunge, între altele constatarea, unui traumatism 
cu sânge închegat. Alături de Brouardel vom spune însă, că această 
dicimazie a sângelui e aleatorie, de oarece, dacă prezenţa sân- 
gelui coagulat e o dovadă indiseutabilă de viaţă a, fetusului în mo- 
mentul când a fost făcută rana, prin nimic însă nu se poate proba 
că traumatismul a avut loe după ieşirea copilului din uter. 

Trebuie să notăm că coagularea, sângelui, în diferite împreju- 
tări, atât la exterior cât şi în cavitățile seroase, e o chestiune care 
n'a fost încă definitiv elucidată. Chestiunea, aceasta n'a, preocupat 
încă de acum vreo patruzeci de ani când, împreună cu Richardier şi 
Paul Lloye, în laboratorul! profesorului Dastre, am făcut nume- 
roase experiențe — reînoite în urmă la Institutul Medico-Legal din 
Bucureşti; — dar toate au dat rezultate îndoelnice: -ne-a fost cu 
neputinţă să stabilim adevăratele cauze ale coagulării sângelui. 

Tot atât de puţin preţ se poate pune pe a doua formă a, aşa 
zisei docimazii a, sângelui: obliterarea căilor circulatorii fetale, care 
ar constitui: o indicaţiune certă de viaţa copilului, de oarece 
această obliterare nu se produce decât după săvârşirea actului res- 
„Piraţiei. Ar urma, deci să se studieze obliterarea vaselor ombilicale, 
a gaurei lui Botal şi a canalului arterial. — Nu contest valoarea ar- 
gumentului ştiinţific, dar practica m'a, învăţat, că procesul oblite- 
ării se produce încet şi evolutiv, aşa că, în majoritatea ca- 
zurilor, el nu e încă desăvârşit în momentul suprimării copilului 
care, deobiceiu, are loe imediat după naşterea acestuia. . 

11. Examenul măduvei. 

Canalul rachidian e deschis cu cuțitul sau cu foarfecele. — Să 
nu se uite că măduva spinării coboară până la deschiderea canalului 
sacrat. — Ablaţiunea măduvei se face ca. la adult. Prezenţa sufu- 
ziunilor sanguine dealungul meningelor rachidiene e cele de: mai 
multe ori datorită hipostazei cadaverice.:
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12, Particularitățile organelor. 
Deşi examenul organelor noului născut nu diferă de acela al organele adultului, e de notat însă câteva particularităţi: a) ficatul pâre enorm în comparaţie cu celelalte organe ale cavităţii ab- dominale: adesea ocupă și ipochondrul stâng; .) stomacul are o po- ziţie perpendiculară, iar cele două tuberozităţi ale sale nu se disting bine; c) la copilul născut înainte de, termen, meconiumul se găsește în intestinul subţire, pe când la copilul născuţ la termen, el e în- grămădit în intestinul gros; d) rinichii, fără nici un înveliş adipos, se desprind fără nici-o greutate; e) capsulele supra-renale au un volum considerabil (axul lor mare e cât o treime din înălţimea totală a rinichiului). 

| 13. — In cazul că placenta însoţeşte copilul, se va măsura, lungimea cordonului; se va nota greutatea, dimensiunile, integritatea şi palo- logia placentei. 

14. Determinarea vârstei. - 
In acest SCop, examenul anatomie e complectat cu studiul compa- rativ a gradului de desvoltare, al greutăţii, al taliei şi cu căutarea apariţiei diverselor uncie de osificare cari se desvoltă succesiv pe diversele Părţi ale scheletului, începând dela a doua lună de viaţă intra-uterină, E 
Pentru căutarea, punctului de osificare a femurului, se deschide (cu cuțitul) transversal cavitatea articulației genunchiului, lăsând rotula în lamboul cutanat inferior. Cu mâna stângă se ține fe- murul în poziţie verticală, cu condilii în Sus, iar cu mâna dreaptă, 

orizontale foarte subțiri ale cartilagiului, epitisar, până se dă de diafisă: punctul de osificare apare la mijlocul secţiunii şi se recu- noaşte după forma sa rotunjită, după opacitatea sa gălbue, con- trastând cu nuanţa, albă sidefoasă a cartilagiului din vecinătaţe. - De asemenea, se va căuta starea dentiţiei în maxilarul infe- rior unde la termen se va găsi, de fiecare parte a maxilarului, câte 4 alveole bine separate, iar în ele, mugurii dinţilor, 
14. — Greutățile medii ale principalelor viscere ale unui copil născut la termen (greutatea totală medie 3 kg.): encefalul 390 gr.; ficatul 100 gr.; plămânul drept 30 Sr. plămânul stâng 23 ar; inima, 15 gr.; vinichiul 11 gr.; thymusul 8,50 8r.; splina 8,50 gr. 

IV. CARACTERELE MACROSCOPICE ALE TUMORILOR. A. Tumorile embrionare - 
1. Sarcomul encefaloid are aspectul creerului învelit cu meningele sale. E moale, lobulat, cenușiu cu pete hematice; are volumul capului de |
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adult şi e generalizat. Răzuirea, dă un abundent suc lăptos. — Sediul obișnuit: țesutul conjunctiv, oasele, muşchii, „sânul, testiculul. 
| 2. Sarcomul fasciculat; e tare, lobulat, voluminos, roşietie. — Gene- ralizarea frecventă. — Pe secţiune apare fasciculat şi are aspectul cărnii musculare, In tractusurile longitudinale se văd noduli pe suprafaţa sec- țiunii. — La răzuire, suc lăptos abundent. Sediul: periostul, osul, țesutul conjunctiv, sânul, testiculul. 

3. Sarcomul myeloid e moale, lobulat, voluminos, roşetic. Sediul: oasele şi mai ales maxilarele. La răzuire, abundent sue lăptos. — In surcomul dela, nivelul marginii libere a arcadelor dentare și pe falangină, se pot găsi lamele osoase. , Aa 4. Sarcomul angiolitic e moale, opac, cenușiu, maximum de mărimea unei portocale. — Pe secţiune: o coajă fibroasă periferică; încrustaţie de săruri calcare. — La raclaj, nici un suc. Sediul: araechnoida, pia-mater şi faţa internă a durei-mater, 
"5. Sarcomul nevroglie (gliom) e moale, cenușiu-rozat, de mărime variabilă, Pe secţiune: vase foarte dilatate şi focare hemoragite. Sediul: 
creerul şi măduva. 

6. Sarcomul melanio e moale, lobulat, cu volumul variabil, în întregime sau parţial negru. — Raclajul dă un suc. seros negricios. Sediul primitiv: pielea și globul ceular, 

B. Tumorile conjunctive. 

1. Myxomul, circumscris printr'o coaje fibroasă, e rotund, lobulat, polipos sau papilar. Volumul lui nu trece de acela al pumnului. E moale, gelatinos şi cu suprafaţa brăzdată în relief de vase. — La raclaj dă un lichid (mucus) asemănător cu guma arabică, precipitat prin acidul ace- tic. — Sediul: țesutul celular sub-cutanat şi inter-muscular; mucoasa toselor nazale, glandele salivare, glanda, mamară, osul, centrii nervoși, nervii, placenta. 
2, Pibromul e învelit. într'o membrană şi e rotund, neted, lobulat, tare, elastic, cenușiu. — Raclajul nu dă nici un suc. — Pe suprafața, sec- țiunii: lobule în relief şi reunite între ele prin ţesut conjunctiv (fibromul fasciculat). — Sediul: țesutul sub-mucos naso-farigian, linia albă, ma- mela. In aceasta, din urmă, fibromul se desvoltă în interiorul unei cavi- - tăţi listice sau în jurul acinilor pe cari îi deformează, (dilataţia listică). 

'3. Lipomul e o tumoare încapsulată, rotunjită sau întinsă, lobulată; gălbue, tare şi cu volumul variabil (până la câteva kilograme). Are ten- | dinţa de a se pediculiza; în caz contrar, se găseşte sub fața lui adâncă ov pungă seroasă. — Pe secţiune se pot deosebi: a) lipomul majzromatos (alteraţiunea parţială a mucoasei); 5) lipomul telangiectasie (sistemul vas- cular foarte desvoltat). — Lipomul mai poate fi: supurat (traumatisme, 
etc.), calcifiat (corp strein al cavităţii peritoneale și al articulaţiunilor mari), sau gangrenat, — Lipomii desvoltaţi în jurul pungilor seroase, „în urma unor iritaţiuni cronice, iau aparenţa kistică. — Sediul: seroasa peritoneală, seroasa, articulară, în orice țesut celular sub-cutanat, sub- 
mucus şi sub-seros unde normal există grăsime. o 

„4. Eachondromul e încapsulat de o membrană fibroasă în regiunile 
moi şi de o membrană osoasă în oase, (Dacă nu e suficient limitat, avem
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clondromul difuz). In majoritatea cazurilor e rotund, lobulat, elastic, - şi enorm ca, volum. — Pe secţiune se observă degenereşcenţa mucoasă; suprafaţa, secţiunii e cenuşie-albăstrue, cu dungi fibroase. — Enchondro- mul se generalizează rar, Sediul: oasele (falangele, metacarpii, maxila- rele, oasele basinului); parotida, testiculul; câte odaţă: mamelele, plă- mânii, glandele salivare, | 
5. Exostozelesunt osteomii deșvoltaţi în conexiune cu țesutul osos preexistent, Formă variabilă; spini (osificarea tendoanelor sau a. ligamen- telor), pediculate, cu bază largă, desvoltate în interiorul osului, ieşite la suprafaţă sau umplând canalul medular. Volumul: până la acela a] unui cap de foetus. Adesea, aderente cu țesuturile şi oasele vecine. — Pe sec- țiune: sau os compact sau os spongios, diferit de țesutul osos normal, 6. Osteomii se desvoltă departe de oase, Volum mic, formă, nere- gulată. — Pe secţiune: os compact sau os spongios. — Sediul: carti- lajele, tendoanele, țesuturile fibroase (dura-mater, ete.) pricardul, ple- urele, cavitățile scheletului cranian. 

C.. Tumorile. epiteliale. 
1, Epiteliomul pavimentos (cancroid) e -rotund, lobulat, friabil, alb-rozat, cu baza întărită; uneori are forma, unei plăci superficiale cu aspectul papilar. — Pe secțiune, lobulele sunt despărțite prin tractusuri fibroase sau musculare. — La, presiune, se ivesc filamente ca, teiţeii; racla- jul dă particule cenușii. — Sediul: pielea, şi mucoasa. | 2. Hipiteliomul cu celule cilindrice e moale, de dimensiuni variabile, cu suprafaţa adesea, ulcerată, Raclajul suprafeţei de secţiune dă un sue " lăptos, Sediul: tubul digestiv, ficatul, mamelele, testiculii, uterusul, ovarele. Ă . | 3. Carcinomul se deosebește de celelalte tumori prin: conservarea. insulițelor grăsoase presărate pe o suprafaţă a secţiunii neoplasmului; | existența sucului lăptos; existenţa unui stroma fibros sbârcit, de o gro- sime variabilă; invazia rapidă a ganglionilor limfatici ai regiunii, ai vaselor învecinate, ete. | | a) Carcinomul coloid. are aspectul gelatiniform. 

b) Carcinomul melanic e negru uniform sau numai pe alocuri. Sediul acestor carcinomi: toate glandele, țesutul osos, țesutul conjunctiv, E 
4. Adenomul : mici tumori moi, cu tendință de a şe pediculariza şi cu sediul în tubul digestiv, uterus şi fosele nazale. — In rinichi şi ficat, adenomul are forma unor nodozităţi înl;istate, Ni 
5. Kistele sebacee (în piele, țesutul celular subcutanat), tari când sunt mici, moi când își mărese volumul, sunt o masă cleioasă albă-gălbuie, acoperită cu o membrană -fibroasă. 
6. Kistele dermoide (congenitale) au sediul în locuri normal lipsite de glande sebacee. — Ele pot fi compleze (în toate ţesuturite şi toate organele) și atunci, în afară de materii sebacec, se găsesc în ele peri, dinţi, ţesut muscular, oase, ete. — Volumul poate atinge mărimea unui cap de foetus.. ” | i 7. Kistele de origină glandulară (în glandele sublinguale, în mucoasa colului cronic inflamat — ouăle lui-Naboth) au peretele fibros şi conţi- nutul lichid (limpede şi gălbui sau vâscos, lipicios, dens). — Volum variabil.
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8. Kistele prolifere (în ovare şi câteodată în epiploon) sunt enorme şi de formă variabilă. — Pe secțiune: pereţii groşi şi multioculari; fie- care pungă poate avea un conţinut diferit (fie un lichid incolor, fie un lichid roșu, brun, citrin, negricios; apoi şi fluid sau des). — Suprafaţa internă a peretelui poate fi acoperită cu vilozităţi și să conțină liste secundare. 

D. Tumorile diverse 

1. Angiomul simplu (sediul: faţa și gâtul) e o tumoare lobulată, violacee. Lobulele poţ fi de mărimea, unui bob de mazăre, 2. Angiomul cavernos (sediul: pielea, țesutul celular subcutanat, mucoasa, ficatul, rinichii, splina, creerul) e rotund, de volum variabil, cu un înveliș fibros, violaceu. Pe secţiune, prezintă o serie de alveole pline cu sânge. 'Tumoarea, aceasta, poate comunica cu sistemul venos, prin niște canale largi fără valvule. Arterele aferente sunt foarte sinuoase (degene- rescenţă cirsoidă a arterelor). i 
3. Limfangiomul : tumoare moale, fluctuantă, aderentă sau nu de piele, cu sediul: pe buze (maerocheilie), pe limbă (macroglosie), pe peri- neu, în scobitura axilară. — Pe secțiune: cavităţi cu pereţi fibroşi și cu conţinutul seros, albicios. Se pot găsi kisturi datorite hyperplasiei fibroase. | 
4, Limfadenomul, care are consistenţa ganglionilot, e difuz pe gan- glioni, iar foliculii închişi au volumul măriţ, — Pe splină, corpusculii lui Malpighi pot fi de mărimea, unei alune. — In tubul digestiv, tumoa- rea are forma unei plăci groase, uneori ulcerată, sau a unei plăci bose- late. — In ficat, în rinichi și pe oase, linfandenomul se prezintă ca niște mici nodozităţi (circumserise ori difuze). — Pe secţiune, țesutul e cenuşiu şi presărat cu insulițe Toşii, caseoase și slăninoase. Răzuirea dă un sue abundent, | | 

5. Limfadenia cutanată (mycosis fongoid) e o tumoare multiplă, sesilă, dură, roşie, al cărei volum poate fi de mărimea unei nuci, — Pe secțiune se observă caracterele țesutului adenoid. i 6. Nevromii medulari (ridicături pe suprafaţa măduvei, a creerului şi în cavitățile ventriculare) au culoarea cenușie.rozată, iar pe secțiune au aspectul macroscopic al regiunii pc are se află, 
7. Nevromii fasciculaţi (pe nervi) sunt tumori rotunde sau ovale, ” tari, de o mărime până la accea a unei mandarine. — Nervul poate fi înglobat de tumoare; în unele- cazuri, fasciile nervului îmbracă tumoarea. 8. Nerromul plexiform (în nervii pielii) e rotund, roșietie, din el pleacă nervi plexiformi purtători de nevromi fasciculați. — 'Tumoarea, aceasta e formată din nervii lungiţi și înghemuiţi. 
9. Myomii (în uterus și anexele lui, în prostată, ficat şi căile biliare, în tubul digestiv, în sfâre, în serotum) sunt tumori lobulate, elastice, cenușşii-rozate, aderente sau nu de țesuturile învecinate şi uneori poli- poase. — Câteodată mai mulți myomi se contopesc într”o massă unică. — Uneori şi pe alocuri, tumoarea suferă transformaţiunile fibroasă, calea- roasă sau mucoasă. — Pe secţiune: suprafaţa e netedă cu nuclee rotun- jite și formate din fascii concentrice. 'Țesutul acesta, poate înroşi hârtia, albastră de turnesol. . 

1 65005, — Dr. A. Minovici, Tratat de Medicină Legală. 33
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E. Leziunile parazitare. 

1. Kistul hydatic e o pungă de volum variabil, albicioasă, tremură- "toare, rotundă, ovoidă sau neregulată, adesea aderentă de țesuturile învecinate. — La deschidere, se scurge un lichid ca apa de isvor, necoa- gulabil la căldură. Peretele se compune dintr'o membrană externă fibroasă, o membrană mijlocie formată din foi concentrice şi un strat; intern, subţire şi granulos pe care se disting vesicule de toate mărimile. 
"2. Kistul hydatie multiocular (în ficat, plămâni, seroase, rinichi, țesutul celular subcutanat, centrii nervoși şi pe oase) e o massă cu aspec- tul granulos şi de mărimea: pumnului. — Volumul maxim al granulaţiilor (o vesiculă unică) e acela al unui bob de mazăre, — Pe secţiune: aspect âfeolar, iar fiecare cavitate conţine un fel de materie coloidă, (în deosebi în ficat şi pe oase). 
3. Trichnoza (în diafragmă, regiunile intercostale, pe muşchii gâtu- lui şi ai ochiului) se caracterizează prin puncte albe opace, câteodată calcifiate, — Se întâlnește mai des către extremităţile mușchilor și ?n vecinătatea vaselor și a tendoanelor. , 
4. Caracteristica actinomyeosei e un abces cu limitele neprecizate, săpându-şi o cavitate în oasele eburnate şi năpădite de osteofite. — Sediul: maxilarul inferior (uneori cu ramificaţiuni până în cavitatea 

craniană şi în cea rachidiană), parotida, plămânul şi pleura. — Pe secţiune: fongozităţi friabile cenușii-gălbui sau roşiatice şi o mare cantitate de puroiu nelegat, amestecat cu boabe galbene caracteristice în cari se află actinomycesul. 
5. Tuberculoza se prezintă fie sub forma medulară, fie sub cea de 

infiltraţiune, — Sediul: pereţii tuturor conductelor tubulate, servind 
fie la irigația sanguină sau limfatică, fie la funcțiunea unui organ. 

a) Granulaţiile miliave sunt nodozități în relief cu diametrul de 
0,5—2 mm., tari, aderente de țesuturile învecinate. Tinere, sunt mici 
și translucide, uscate; bătrâne, sunt mai mari, neregulate, gălbui şi 
opace. — In plămân se văd în jurul lobulelor, dealungul vaselor lim- 
fatice şi sanguine, a căror cavitate o obstruează, — o dispoziţie în deo- 
sebi vizibilă pe pia-mater, peritoneu și rinichi. a 

b) Tuberculoza înfiltrată constitue masse de volum variabil, ge- 
latiniforme. —. Pe secţiune: suprafaţa netedă, omogenă, uscată, com- 
„pactă, cenușie, lucioasă. | 

c) Caseificarea e caracterizată, prin apariția, pe fondul cenuşiu al 
masselor tubereuloase, a unor pete opace și gălbui sau albicioase. 

d) Seleroza granulaţiilor dă perle fibroase, simple sau multilobulate, 
€) Seleroza nodulilor dă o massă fibroasă având în centru o massă 

caseoasă (asemănătoare chitului): sau calcifiată, 
- £) Ulceraţiunea e produsă prin eliminarea massci caseoase, ramolite 

şi e caracterizată prin: margini decolate, roșii infiltrate cu granulații; 
un fond gălbui caseos. 

6. Sifilida gomoasă e nodulară sau infiltrată. 
a) Gomele nodulare, cu volumul variabil, nu pot fi enucleate. Con- 

sistenţa, tare; coloraţia cenuşie sau rozată. Lipsite de suc în perioada ini- 
ţială. Mai târziu, partea lor centrală capătă o nuanţă galbenă, se ramo- 
leşte, căpătând o consistență mucoasă, gomoasă sau puriformă. Conţinutul 
gomei se poate calcifia sau scleroza (cicatrice pronunţate, de_ formă dife-
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vită); el se poate elimina şi atunci se produce o ulceraţie de un galben spălăcit, cu marginile tăiate şi cu baza indurată, 
b) Infiltraţiunile gomoase au caracterele generale ale gomelor nodu- lare. Evoluţia lor se încheie cu seleroze (în cari se găsesc focare gomoase). 1. Morva : abcese răspândite în toate țesuturile și în toate organele, de mărimea maximă a-unei portocale şi cu conţinutul purulent, gălbui sau 

brun, amestecat cu ţesut celular necrozat, — Mucoasa foselor nazale, i laringelui şi a tracheei e îngroșată, edemaţiată, roşie, ulcerată, şi câte- odată decolată de abcese sub-periostice,



CAPITOLUL IV 

DESGROPAREA 

il n'p a pas de d€tail,si minutieux 
qu'il soit, qui m'ait pas son utilită. 

Tardieu 

Una, din formele cele mai delicate ale expertizei medico-legale 
e aceea a desgropărilor, pentru că scopul acesteia e de a lumina 
justiţia căreia nu odată îi lipsește până și elementul-esenţial: iden- 

„tătatea victimei meale sau presupuse. Sunt apoi ipotezele şi contro- 
„Versele asupra împrejurărilor şi cauzei morţii cari, indiferent de 
data îngropării, nu pot fi determinate decât în urma unor labo- 
rioase și complicate cercetări, pentru cari medicul-expert trebuie 
să aibă o deosebită pregătire. Ca medie legist atitrat al Tribuna- 
lului Ilfov şi cu o experiență de aproape o jumătate de veac, 
— în care timp am procedat la sute de desgropări, — vorbesc în 
cunoştinţă de cauză: adesea, trebuie să reconstitui individul fie 
dintr'o massă informă în complectă descompunere, fie numai din 
câteva oseminte risipite în groapă. Căci, nu odată se întâmplă ca 
expertiza să fie ordonată după trecere de mulţi ani — înăuntrul 
termenului de preseripțiune care, conform art. 593 C. Pr. P., e de 
10 ani pentru crimă şi de 5 ani pentru delict (lovire sau rănire 
gravă). Or, de vreme ce aliniatul 2 al aceluiaş articol hotărăște că, 
dacă „în intervalul acesta, se vor fi făcut oarecari acte de instruc- 
țiune sau de urmărire, fără să fi fost urmat de o deciziune, cei 10 
ani de preseripţiune (pentru crimă dovedită sau bănuită — N. A.) 
se vor număra începând de la cel de pe urmă act şi aceasta chiar 
în privinţa persoanelor cari nu vor fi fost implicate în acel act de 
instrucţiune sau de urmărire“ _— urmează că termenul, înăuntrul 
căruia expertul poate fi chemat să călăuzească Judecata, e cu mult 
mai. mare. Şi intervenţia, omului artei se produce cu folos, pentru 
că indiciile necesare pot fi găsite şi după trecere de douăzeci şi 
chiar treizeci de ani, medicul servindu-se în facerea demonstraţiei 
sale nu numai de resturile cadavrului sau ale scheletului, ci și de obiectele îngropate odată cu mortul. | 

(N'aş mai isprăvi cu enumerarea cazurilor concludente sub acest raport; mă voiu mărgini să citez pe acela al identificării osemintelor pro-
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priului meu părinte, după trecere de 20 ani dela înmormântare, în vede- rea transportării lor dela R. Sărat și a reînhumării lor în cavoul familiei dela cimitirul Bellu din Bucureşti. Nu numai biserica — în curtea căreia se găsia mormântul — dar însăş curtea dispăruseră, spre a face loc tra- seului unei strado. Am pus să se desfunde porţiunea, respectivă, a, stradei şi am dat peste mai multe grapuri de oseminte, Pe acele ale autorului zilelor mele nu le-am putut recunoaște decât după păr, dantura com- 
plectă (la 60 ani), o batistă de mătase mare colorată (așa, cum era obiceiul să se poarte pe vremuri), verigheta și butonul de fildeş dela una din 
manșete), 

Nu mă voiu ocupa de cât de desgropările medico-legale, adică 
de acele în legătură nemijlocită cu o cauză judiciară; eclelalte feluri 
de desgropări — din interes privat sau din interes administrativ 
(ca măsură de salubritate ori desafectarea totală sau parţială a, 
anui cimitir) privind regulamentul de salubritate publică sau cel de 
administraţie a, cimitirelor, | 

Tin să relevez uşurinţa cu care parchetele noastre, la cererea 
celor interesaţi, cu sau fără temeiu, ordonă desgroparea, — uşu- 
rinţă de care nu o dată au abuzat pescuitori în apă tulbure — şi 
aceasta mai ales la ţară, unde un simplu zvon ia numaidecât con- 
sistența unei quasi-certitudini. Poliţia noastră judiciară ar trebui să 
fie mai circumspectă şi, numai după ce se va fi înconjurat de - 
toate garanţiile de seriozitate în ce privește denunţul, să apeleze 
la luminile expertului. Abuzul acesta, sar putea curma și la noi, 
adoptându-se dispoziţia. din Codul de procedură penală german, 
care pune în sarcina aceluia care solicită o desgropare toate chel- 
tuelile acesteia. Ă 

I. ROSTUL DESGROPĂRILOR JUDICIARE. 

Desgroparea. judiciară — având de obiect fie prevenirea unei 
erori judiciare (în caz de bănuială neîntemeiată, în ce priveşte îm- 
prejurările şi cauza morţii), fie stabilirea unor eventuale erori fă- cute cu ocazia, verificării morţii — va îmbrăca deci forma unei 
prime expertize sau a unei contra-expertize. Şi într'un caz şi în celalt misiunea medieului-expert e de a stabili identitatea neîndoioasă a 
cadavrului sau resturilor lui, sexul, vârsta, talia, urmele de răniri 
sau contuziuni, urmele de strangulare, asfixiare, otrăvire, prune- 
ucidere, ete.; în sfârșit, în cazurile dubioase, epoca aproximativă a 
morţii. (Vezi și capitolul special al identităţii în vol. III). 

1. Identitatea. a 
a) Briand şi Chaud$, în tratatul lor, citează un caz edificator. 

In 1833, după trecere de Il ani dela săvârşirea crimei, s'a des- 
gropat cadavrul în întregime aproape redus în stare de schelet al 
unei femei clandestin îngropate. Identitatoa a fost stabilită cu aju-
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torul următoarelor elemente: culoarea, şi lungimea părului, starea 
dinţilor, conformaţia şi lungimea oaselor, un ine] găsit la un deget. 

b) În deosebi interesant e cazul cu stabilirea: identităţii citat 
de Casper şi care a necesitat nu mai puţin de trei desgropări. Prima s'a făcut la două zile de la practicarea, autopsiei cadavrului, în urma, cererei făcute de o temee care bănuia că mortul ar fi soțul ei dispărut de vreme îndelungată. Rezultatul a fost negativ. — A doua desgropare s'a făcut după trecere de cinei luni de la înmormân- tare, spre a, se căuta, niște tatuaje pe braţe — cari nu fuseseră notate la autopsie și la prima desgropare. Din cauza, putrefacţiei inaintate, tatuajele n'au mai putut fi constatate. — Identitatea n'a putut fi stabilită decât cu ocazia, celei de a treia desgropări, efec- tuată după 2 ani şi 3 luni de la îngropare. De data, aceasta soția mortului l-a recunoscut. pe acesta, după dinţi — cari aveau o con- formaţie particulară — şi după o şuviţă din barba roșcată aderentă încă de bărbie. 

Rezistenţa aceasta a părului la acţiunea de distrugere con- stitue unul din elementele preţioase pentru stabilirea identităţii. Hofmann notează că, procedându-se la desafectarea unui cimitir, Sa găsit întrun mormânt (vechiu de S0 ani) al unei femei, o coadă groasă de păr brun-roşcat, în care se afla împletită o pan- glică de mătase neagră destul de bine conservată. Indeobşte părul îşi păstrează culoarea; se întâmplă însă uneori — lucru pentru prima oară notat de Sonnenschein — că, sub acţiunea sărurilor de fier din humus, părul închis se deschide și capătă o nuanţă cără- - mizie. Tratat însă cu amoniac, își recapătă nuanța primitivă. 
c) Un element important al identităţii îl formează şi resturile îmbrăcămintei. Voiu cita, între altele, o expertiză făcută de mine, cu ocazia unei desgropări când, după mai bine de 10 ani de la în- humare, am putut să stabilâse identitatea unei femei, după bucăţi bine conservate din îmbrăcăminte, după o panglică de mătase colo- rată, foarte puţin alterată şi după ciorapii încă neputreziţi; pan- tofii din picioare mai erau utilizabili. — Starea. în care se găsesc . resturile îmbrăcămintei servește întrucâtva și la determinarea cu aproximaţie u epocii înmormântării —_ în cazurile de îngropare clandestină: întâiu se distrug țesăturile din fibre vegetale (bumbac şi în cari îndeobşte nu rezistă decâţ S—10 ani), apoi ţesăturile de lână, cari dăinuese în pământ peste 20 ani. 
d) Identitatea se mai poate stabili prin lipsa unui deget sau 

prin prezenţa unui deget în plus (la mâini sau picioare), un membru 
superior ori inferior mai scurt. | - 

e) Se mai poate stabili identitatea prin tatuaje, cicatrice sau 
alte semne particulare. | | 

f) Deasemenea identitatea se poate stabili — în legătură cu
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„sareina femeii la epoca, morţii — prin prezența oaselor fetusului 
găsite şi în uterusul în putrefacție înaintată. 

9) Cât despre puterea, de rezistenţă a oaselor, e clasic cazul 
(citat de Orfila) cu osemintele Regelui Dagobert al Franţei cari, cu 
ocazia unor săpături făcute în biserica St.-Denis, au fost găsite 
bine conservate, după trecere de 1200 ani de la îngroparea cada- 
vrului. Cele mai revistente sunt oasele craniului, oasele lungi şi dinţii 
(aproape indestruetibili); pe când oasele spongioase, cum sunt 
vertebrele, se “descompun mai lesne, Orfila, prin fierbere, a mai 
putut fextrage 27% gelatină din oase desgropate după 600 ani. 
Haller susține a fi extras gelatină din oasele unci mumii vechi de 
2000 ani. 

2. Sexul. 

In caz când cadavrul e redus în stare de schelet — întreg sau 
fragmentat — sexul se poate stabili cu ajutorul oaselor, în deosebi 
cu acele ale basinului. Imtreg scheletul femeii e mai gingaş ca al 
bărbatului: craniul femenin e mai mic, vertebrele mai înguste, gă- 
urile intervertebrale mai largi, elavieulele mai slab sudate, toracele 
și sternul mai înguste, aşa că scheletul pieptului femenin e mai strâmt ca în regiunea şoldurilor; pubisul femeei formează un. are mai mare. e 

3. Vârsta. 

Pentru stabilirea vârstei, în lipsă, unor elemente certe, ne 
putem orienta — cu o aproximaţie variabilă — după oase. 

4. Talia. 

Atunei când scheletul e desfăcut sau găsim numai părţi din el, 
talia mortului se determină cu ajutorul oaselor. 

5. Cauza şi felul morţii. 

E partea cea, mai gingaşă a expertizei tardive, pentrucă sta- 
bilirea cauzei şi a felului morţii reclamă investigaţiuni laborioase, 
în cursul cărora nu trebuie neglijat nici un amănunt, care adesea 
trebuie căutat şi descoperit cu mare anevoinţă. Așa, sarcina ex- 
pertului va fi extrem de grea atunci când, pe cadavru sau pe schelet, 
nu constată: leziuni ale oaselor, luxaţii, fracturi, urme de răni pri- . 
cinuite cu armă de foc, cu un instrument tăios, cu un corp conton- 
dent, corpuri streine pătrunse în cadavru şi câri au provocat 
moartea, rupturi interne, revărsare de sânge în cavităţi, urmele 
otrăvurilor, ete. Se pot însă găsi pe oase luxaţii vechi şi fracturi 
vechi consolidate.



+ 
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Din practica mea de expert aş putea cita, sute de cazuri în cari, prin desgropare, am contribuit la elucidarea chestiunii privi- toare la cauza şi felul morţii. Dintre cele mai recente relev următorul: 

In 1926 la cererea parchetului 'Trib, Gorj, am practicat, într'o comună din acest judeţ, o deszropare. Era vorba de un medic oficial pen- sionar, declarat c'ar fi muriţ subit, dar despre care se denunţase o'ar fi suferit de alienație mintală şi ar fi sucombat în urma, unui tratament administrat de un medie de circumscripție, în favoarea, soției căruia — nepoată a defunctului — acesta, din urmă a făcut testamentul, — Deşi exhumarea a fost făcută în toiul verii și după trecere de opt zile dela înmormântare, la extragere din groapă am găsit cadavrul relativ bine conservat. Iar la autopsie am constatat, la îndoitura cotului drept sem- nele unei recente injecţiuni intravenoase, care după deelaraţiunea medi- cului (nepot prin alianţă) care o făcuse, era de cianură de mercur. — Interesul desgropării. era de a se verifica, alegaţiunea că decedatul, în momentul când luase dispoziţiile sale testamentare, nu s'ar mai fi bucu- rat de plenitudinea facultăţilor sale mintale — cea ce atrăgea nuli- tatea testamentului Şi, cu ocazia expertizei, am constatat nu numai înțepătura, injecţiunii ci şi leziunile histologice ale creerului cari indicau un început de paralizie generală. E 
In 1903, un medie de provincie e urmărit de a fi provocat moartea femeci moșite, prin aplicarea, neîndemânatică a forcepsului. Cadavrul e desgropat şi medicii experţi constată că mamoşul nu avea. mici o vină și că moartea femeei cra naturală și datorită unei hemoragii puternice ca; rezultat al inerţiei uterine, — hemoragie pe care, cu toate sforțările sale, mamoșul n'o putuse opri. 
In literatura medico-legală streină -spicuin următoarele cazuri mai interesante: 
1. Briand și Chaud6, în cazul: deja citat la stabilirea identităţii, rele- vează că felul și cauza morții au putut fi determinate graţie unui exa- men atent al scheletului. Vertebrele cervicale 3, 4, 5 şi 6 erau încă ținute împreună de o massă negricioasă, sub care s'a putut distinge, înfășurată, frânghia cu care victima fusese strangulată. 
2. Un institutor e acuzat de a fi provocat îmbolnăvirea, şi moartea unuia din elevii săi, prin practicarea sodomiei: medicul curant notase o diaree şi un infundibulum caracteristic atentatului sodomic. Ia, autopsie, Lacassagne constată o peritonită consecutivă unei apendicite. Cât despre infundibulum, cl era rezultatul diareei profuze. | 3. O fetiţă de 8 ani sucombă la câteva, zile după îmbolnăvire. Medi- cul care a: căutat-o constată o violentă inflamație vulvară şi conchide la un viol. Coutagne practică autopsia şi stabilește inexistenţa vreunei urme de violenţă; ceeace medicul curant luase drept dovadă a, violului, era o vulvită, difterică şi o difterie faringee pe cari nu le observase, 4. Pe baza declaraţiunii medicului curant, care diagnostichează v otrăvire, o femee e arestată ca, autoare a morţii soţului. La desgropare, Lacassagne găseşte un ulcer al stomacului care a provocat o peritonită și întregul aparat simptomatic al otrăvirii. 

5. O femee însăreinată moare. în împrejurări suspecte, cu multiple fracturi ale craniului: Soţul, bănuit de a o fi omorât, se apără afirmând 

+
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că femeia căzuse de pe o scară și, în sprijinul acestei versiuni, invoacă 
prezenţa unor numeroase echimoze pe toată partea posterioară a, corpului. 
Coutagne practică desgroparea. şi dovedeşte că, pretinsele echimoze nu 
erau în 'realitate decât lividităţi cadaverice. Strâns cu ușa, soţul mărturi- 
sește crima. 

ii 

+ * 

Dar, chiar în cazurile în cari, din diverse împrejurări, nu 
se poate stabili cu preciziune cauza morţii, încă se pot descoperi 
indicii preţioase, de oarece sunt leziuni cari, în ce privește efectele 
lor mortale, lasă urme noşterse. Aşa e dovada negativă făcută de 
Casper în cazul următor: un institutor a fost urmărit ca autor al 
morţii unui elev care, după câtva timp, ar fi sucombat bătăilor su- 
ferite în clasă, şi aceasta, pe baza certificatului şi depoziţiei la in- 
strucţie făcută de medicul curant. S'a ordonat desgroparea și ex- 
periul a constatat prezenţa, tumefacțiilor caracteristice febrei tifo- 
ide: dovada irefutabilă că moartea nu cra datorită corecțiunei admi- 
nistrate de institutor, ci unei boli pe care medicul curant nu numai 
o neglijase, dar nici măcar n'o diagnosticase. — Un alt caz: o 
femee e apucată subit de crampe grozave, însoțite de vărsături 
şi după 15 ore moare. Parchetul, sesizat de un denunţ de otrăvire, 
arestează pe soţ şi totodată dispune desgroparea cadavrului; ex- 
pertiza conchide la, netemeinicia bănuelii şi astfel se evită o gravă 
eroare judiciară. 

Marea utilitate a, desgropărilor, mai ales de când cu progresele 
realizate de studiul putrefacţiei cadavrului şi de cercetările chimice, 
nu mai c azi de nimeni contestată. Căci, după cum o observaseră 
Ortila, Briand şi Chaudâ şi ceilalţi autori şi eu personal, în lunga-mi 
“carieră, un cadavru poate să fie pradă a putrefacției, fără ca dos- 
compunerea să fi atins şi organele asupra cărora urmează să se 
facă principalele investigaţiuni. Așa, nu mai e urmă de organele 
toracice şi totuşi, în abdomen, se mai pot găsi câteva porţiuni €i- 
lindrice ale canalului intestinal, în cavitatea cărora să se dea peste 
resturile unci substanțe toxice. Căci, existenţa materială a unei 
otrăviri sau a substanței metalice care i-a servit de bază dacă 
era metalică — însă cu condiţia ca în momentul morţii substanţa 
toxică să se fi găsit în stomac sau în intestine — poate fi dove- dită chiar după ce au trecut ani de la îngropare. Bine înţeles că medicul-legist, în deosebire de expertul improvizat, nu va lua nici- 

“odată alteraţiunile produse de putrefacție drept leziuni vitale, 
după cum nu va atribui unei violenţe externe 'cecace e rezultatul 
descompunerii putride. Chiar dacă n'au rămas decât oasele şi părul, 
mai ales atunci când e vorba de arsenic, prezența acestuia se poate 
descoperi. : i
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6. Epoca morţii. 

Un criteriu, care aproape nu qă niciodată greş, pentru deter- - 
minarea epocii probabile a morţii, e acela al gradului de putre- 
facţie a cadavrului și a seriei de insecte care a provoeat-o. Orfila 
a fost cel dintâiu care, în al său „Trait6 des exhumations juridi- 
ques“ (Paris 1831), a întrevăzut rolul hotărâtor pe care trebue 
să-l joace acţiunea insectelor în examenul medico-legal al unui 
corp desgropat. Abea, în 1887, sub imboldul lui Brouardel, Mâgnin 
face studii definitive asupra agenţilor putrefaeţiunii şi în comu- 
nicarea celebră, făcută în acelaş an la Academia de Ştiinţe din 
Paris, constată „că cadavrele îngropate sunt mistuite de viermi, 
întoemai sa cadavrele cari rămân expuse ln aer liber, De atunci 
datează, ştiinţiticește, aplicarea studiului faunei cadavrelor la de- 
terminarea, medico-legală a epocii morţii. Eu însu-mi, în studiul 
meu (M. Minovici: „Putrefacţia din punct de vedere medico-legal 
şi higienic“, 1899) m'am silit să aduc o contribuţie personală la in- 
teapretarea, fiziologiei entomologice, întru aplicarea ei la medicina- 
legală. E 

De procesul propriu-zis al putrefacţiei nu mă voiu ocupa aci, 
— el urmând să formeze obiectul unui capitol aparte; mă voiu măr- 
gini numai la descrierea succesiunii” seriilor de insecte după di- 
versele faze ale descompunerii cadaverice. E de notat, însă, că 
mersul putrefacţiunii e în funcţiune de două categorii de factori: 
factorii interni — vârsta, constituţia, sexul, talia, felul morţii, in- vazia din timpul vieţii a microbilor intestinali, şi factorii externi: 
aerul atmosferic, umiditatea, căldura. 

„_ Insectele cari, la epoci determinate __ şi acestea vor fi şi o indica- țiune în ce priveşte data morții — atacă cadavrul sunt grupate de Msg- nin în următoarele 8 serii: 
1. Imediat după moarte: muștele sau alte diptere, mai mult san mai' puţin analoage, din genul Musca, Curtonevra, Calliphora, cari se așează pe 'cadavrele abea răcite şi-şi- depun ouăle. la orificii, 
2. După trecere de 3 zile de la moarte, adică de îndată ce putrefae- ţia începe să se declare prin mirosul său: Muştele din genul Lucilia și Sarcophaga. 
3. La 3-4 luni după moarle, adică atunci când substanţele grase ale părților moi au început fermentația acidă, cadavrul e atacat de coleop- 

tere din genul Dermestes și de fluturi din genul Aglossa. j 
4. Cam la 8 luni după moarte, adică din momentul în care materiile 

albuminoide au suferit fermentația caseoasă, se ivește a 4-a serie, în ordi- 
nea procesului de descompunere: muşte din speciile Pyophila şi Anthomya, și coleoptere din specia Corynetes. 

5. După trecere de un an de la moarle, hrănindu-se cu materii pre- 
făcute de fermentația amoniacală într'un terciu negricios, se ivese muşte 
„mici din genul 'Tycophora, Lonchea, Ophira şi Phora, și coleptere din 
genul Silpha, Mister și Saprinus,
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6. Intrun întercal care poale ţine 18 luni, acarienii din specia Uro- poda, 'Prachynotus, Glyeiphagus, Tyroglyphus şi Serrator pătrund pe sub piele, se desvoltă în sistemul musculur, desăvârşese opera de absorbire a umorilor lichide și deci uscarea cudavrului, 
7. In al 3-lea an al morţii apar fluturi din genul A glossa și 'Pincola şi coleoptere din genul Attugenus şi Anthrenus cari rod țesuturile mem- branoase, ligamentele și tendoanele uscate de seriile precedente şi fac să dispară şi perii. 
8. După scurgere de 4 ani de la moarte, apar coleopitere din speciile Tenebrio şi Ptinus cari distrug ultimele reziduuri ale părţilor moi. 
(In capitolele speciale ale putrefacţiei şi identităţii vom trata mai pe larg toate elementele de edificate pe cari le-am expus în chip sumar). 

II. MĂSURILE PRELIMINARE 
1. Autorizaţia 

Consultat de organele poliţiei judiciare sau de vre-o instanţă 
judecătorească, medicul-expert se va pronunţa pentru deseropare, 
ori cât de veche ar fi data morţii. Dar nu va proceda la, exhu- 
mare decât pe baza unei ordonanţe formale şi cu păzirea formelor 
prescrise de lege, pentru că altfel autopsia tardivă e lovită de nu- 
litate, iar pedeasupra expertul riscă să fie urmărit pentru vio- 
lare de mormânt: 

Art. 286 C..P. — Se va pedepsi cu închisoare de la trei luni până la un an și cu amendă de la 26 până la 800 lei (multiplicată cu 10, con- form legii din 25 Martie 1922 _— N. A.) vericine violează mormintele sau comite alte acte de profanaţiune asupra lor, fără a fi apărat şi de alte pedepse, pentru crimele sau delictele cari se vor îi comis cu ocazi- unea; acestei violări. 

Cu atât mai caracterizat e acest delict, atunci când medicul, 
fără un mandat expres din partea justiţiei ci numai din proprie 
iniţiativă şi împins numai de curiozitatea, ştiinţifică pentru con- 
firmarea unui diagnostie ori pentru verificarea unei teorii, pro- 
cedează la o desgropare. | 

Singură autorizaţia judecătorului de instrucţie, a procurorului, 
a Camerei de punere sub acuzare, a preşedintelui tribunalului, al 
Curţii de apel sau al Curţii cu juri nu ajunge; pentru ca o desero- 
pare să fie legală, mai e necesară prezenţa unui reprezentant cali- 
ficat al justiţiei, care să exereite controlul legal al: întregii 
operaţii. Sa 

2. La faţa locului 

In capitolul de faţă ne ocupăm numai de desgropările propriu- 
zise, adică de expertiza tardivă sau de contra-expertiza unui ca- 
davru înhumat; cât despre examenul corpului eventual extras din
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apă, latrină, băligar sau alte medii, el va face obiectul unui studiu amănunţit la capitolul morţii şi al putrefacţiei. 
a) Odată ajuns la faţa locului, expertul va cere reprezentan- tului justiţiei :să-i indice mormântul (în cimitir) sau locul unde se bănueşte a fi îngropat cadavrul (înmormântare clandestină, conse: - cutivă unei crime dovedite sau bănuite). 
b) Examinarea. în prealabil a naturii terenului e necesară, pentru că sunt terenuri cari grăbesc putrefacţia — terenuri devo- rante — şi altele cari, dimpotrivă, o întârzie — terenuri conser- 

vatoare —. De particularitatea aceasta trebuie ţinut seama în fixa- vea aproximativă a datei morţii. 
Orfila, care, precum am arătat, a fost cel dintâiu să intre- 

vadă opera de distrugere, în etape, săvârşită de insectele cada- 
verice, tot primul a fost care a atras atenţia asupra importanţei studiului terenului din punctul de vedere al situaţiei, al gradului 
de umiditate, al constituţiei chimice. Terenul înălțat și în pantă 
e mai uscat şi deci e mai conservator, pe când un teren jos, situat într'o adâncitură, e mai prielnice descompunerii. Cu greu se înde- 
plineşte procesul putrefacţiei întrun pământ uscat, şi, din contră, 
foarte uşor întw'unul umed. Deasemenea este de notat că în com- 
poziţia, terenului nu întră numai elementele chimice obicinuite | 
— oxizi metalici, sulfate, carbonate, ete. — ci şi gaze mai mult sau 
mai puţin fetide, materii animale în putrefacție. Pământul cimi- 
tirelor populate, ca unul ce e impregnat cu materii. putrefiate, 
grăbeşte mult procesul descompunerii. — In ce priveşte mumificarea 
cadavrelor, fenomenul acesta se observă, în morminte ermetic în- 
chise, cum sunt cavourile: massa de aer curat, conținută în inte- 
rior, neputându-se primeni, se viciază și corpul rămâne astfel în- 

„Văluit într'o atmosferă întrucâtva conservatoare. 

3. Precauțiunile. 

Ca regulă generală, se recomandă ca: expertul, persoanele a- sistente și groparii să nu fie pe stomacul gol; vara, deseroparea să se efectueze cât mai de dimineaţă; să se întrebuinţeze cel puţin 
2—3 oameni pentru ca săparea, să se facă mai repede; groparii să 
nu se servească de târnăcoape, ci de casmale spre a, se putea men- 
ține într'o poziţie mai dreaptă și a nu fi astfel prea aplecaţi asupra 
gurii gropii. 

Când cadavrul urmează să fie extras dintrun cavou, expertul 
va avea neapărat grija să se convingă dacă aerul e încă 'respi- 
rabil (verificarea se face prin aprinderea unei lumânări); dacă 
lumânarea. se stinge, atunci, în prealabil, se primeneşte aerul. 
Ţin însă să afirm, eu autoritatea propriei mele experiențe, că



TECHNICA DESGROPĂRII 325 

precauţiunile, cu un lux de detalii prescrise de mai toţi marii autori streini, constituie o exagerare excesivă, de oarece nu există nici o primejdie din cauza emanațiunilor unui cadavru în putre- facţie, 
Indiferent dacă extragerea cadavrului se face dint”'un cavou. sau dintr'o groapă obicinuită, expertul se va feri de a turna vreun desinfectant oarecare, Nici chiar alcool pur nu va turna, pentru că Prezenţa lui poate îngreuia căutarea ulterioară a unor anumite otrăvuri, în deosebi a fosforului. 

III. TECHNICA DESGROPĂRII 
Intâia preocupare a expertului e ca, în măsura posibilului, cadavrul să fie extras în chiar starea, în care se găseşte în groapă, impreună cu tot cceace se găseşte pe el sau în nemijlocit contact cu dânsul. , 

A. Când mormântul e dinainte identificat, Desgroparea întrun cimitir, cu mormântul identificat, e re- lativ uşoară, pentru că se sapă întrun loc cu dimensiunile dina- inte determinate. 
Operaţiunea des Sropării judiciare cuprinde următoarele faze: 
d) Notările preliminare. — Expertul notează: 
1. În ce parte a cimitirului se găsește mormântul. 2. Identificarea, mormântului de către magistratul însărcinat cu controlul legal al operaţiei și eventual de către un reprezentant sau reprezentanţii familiei 
3. Prezenţa eventuală a medicului a cărui răspundere e an- gajată. 

+. Ziua, ora şi vremea în care începe operaţia desgropării. 5. Ce se găsește deasupra mormântului: piatră, cruce şi in- scripţiile de pe ele, 
6. Dacă pământul depe mormânţ este sau nu de curând răs- colit; dacă e acoperit total sau parţial cu vegetaţie: burueni, flori, ete., de oarece, după timpul necesar creșterii şi desvoltării plantei, se poate stabili dacă nu cumva din interese inavuabile, cadavrul n'a mai fost odată desgropat clandestin şi înhumat la loc. 7. Mormintele învecinate. 
8. Data îngropării. | 9. Natura bolii de care a, murit individul, timpul cât a zăcut, ce medicamente i sa administrat și numele medicului sau medi- cilor cari l-au căutat în ultima, boală; cu ce simptome a murit, 
b) în cursul desgropării expertul notează: | 
1. Natura terenului. Atunci când expertiza are de scop sta-
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bilirea temeiniciei unei hănueli de otrăvire, vu luu, în borcane di- 
ferite, țţărână de pe faţa mormântului, de deasupra cosciugului, 
de pe laturile acestuia şi dedesubtul sieriului. In caz când sicriul 
e putrezit şi ţărâna a ajuns în contact direct cu cadavrul, va pre- 
leva, înt”un xeeipient, şi o cantitate din această ţărână aderentă 
de corp. Va descrie natura, diverselor straturi de pământ, inclusiv 
acela de pe fundul gropii. Deasemenea va lua înti'un vas deosâbit, 
pământ din altă parte a cimitirului, în vederea analizei care are de scop să stabilească dacă, eventual, terenul cimitirului nu e 
arsenifer. 

„2. Adâncimea la care a fost îngropat cadavrul; lărgimea şi 
lungimea gropii. (De orice abatere în ce priveşte dimensiunile re- gulamentare ale gropii e răspunzător preotul cultului care a slujit la înmormântare). 

| 
3. Ajungându-se cu săparea, aproape de cosciug şi constatân- du-se că este parţial sau total putrezit, expertul dispune să se sape numai într'o parte un fel de tranşee, în care să adune eventual resturile cadavrului ieşite din sicriu.. 
4. Expertul notează starea exterioară a cosciugului, materialul 

din care a fost construit, cu ce era vopsit sau îmbrăcat. In bor- 
cane separate se vor lua, bucăţi din capacul, din laturile şi din 
fundul sicriului. 

5. De e cu putinţă, se fotografiază cadavrul în poziţia şi starea, 
în care se găseşte în coseiug (în groapă). Fotografia va fi anexată 
la raportul ulterior întoemit de expert. 

6. Reprezentantul sau reprezentanţii familiei, ori, în lipsa 
acestora, un cunoscut va fi învitat să identifica cadavrul. 

€) După extragerea cadavrului expertul are de urmat următoa- 
rele prescripţii: 

1. Cadavrul e scos cu coseiug cu tot. 
2. Expertul notează starea de conservare sau de deseompu- 

nere a cadavrului; descrie îmbrăcămintea, încălțămintea, găteala, 
şi orice obiect găsit pe acesta. 

3. De există în cimitir o cameră mortuară (aşa cum e în ci- 
mitirele evreeşti) cadavrul, indiferent de starea în care se gă- 

„seşte, e transportat în acea cameră, unde examenul medico-legal 
se poate face cu mai mare înlesnire. a 

4. În lipsa unei camere mortuare, expertul alege un loc cât 
mai adăpostit de soare şi de intemperie, unde improvizează o masă 
de operaţie şi ia măsuri să fie din abundență apă de spălat. Ex- 
pertul va dispune şi de câţiva litri de apă distilată pentru spălarea. 
unora din părţile corpului. .
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d. De este posibil, se scoate cadavrul din cosciug și se aşează pe masa de operaţie. | 
Extragerea cadavrului din sicriu e în totdeauna cu putinţă, atunci când îngroparea e de dată mai mult sau mai puţin. recentă şi cosciugul e încă intact, | 

„ Seoaterea corpului din sieriu e însă anevoioasă şi chiar impo- sibilă atunei când, deşi cosciugul e intact, cadavrul se găseşte trans- " format sau într'o massă cu o consistenţă aducând cu acea a car- tonului, sau cu acea a cerei sau săpunului, — massă uneori intim aderentă de pereţii coseiugului. — Particularitatea aceasta se ob- servă în unele desgropări făcute întro groapă zidită în piatră sau săpată în terenuri argiloase compacte, impermeabile la, aer şi apă, cu sicriul (de stejar sau plumb) ermetic închis. In atare caz, me- dicul expert operează cu cadavrul păstrat în cosciug şi scoate, în vederea examenului şi eventualei analize chimice, organele cari se mai pot distinge din massa, săpunoasă, ia puţin şi din această massă, precum și resturile îmbrăcămintei şi linţoliului, 

(n unele cazuri, examenul părților din îmbrăcăminte are o impor tanţă hotărâtoare. Voiu aminti, din practica mea, de expert, desgroparea, făcută cu prilejul atacării testamentului unei doamne bogate din Bucu- rești, bănuită că ar fi fost otrăvită de persoanele interesata la moște- nire. La exhumare, conformându-mă, regulilor prescrise, am reţinut, în vederea analizei, țărână din mormânt, bucăţi din cosciug şi porțiuni din îmbrăcăminte. Şi am puiut astfel stabili că arsenicul (despre care se afirmă că i-ar fi fost administraţ decedatei) nu se găsia decât pe îmbră- căminte: făcusem dovada peremptorie că, înainte sau după așezarea cor- pului în coseiug, o mână interesată turnase din această otravă, spre a se putea. în urmă susţine acuzarea, de otrăvire). 

6. Va îndepărta din jurul l6eului de autopsie orice persoană necalificată de a asista la expertiza judiciară. 
7. Pentru autopsie, expertul şi ajutoarele lui se aşează astfel 

ca să aibă vântul în spate, pentru ca mirosul cadavrului să nu-l 
isbească în faţă. E de notat că, la un cadavru desaropat; şi la care putrefacţia, e abia la începutul ei, abdomenul e considerabil umflat: „în momentul când se deschide această cavitate, expertul trebue să se ţină cât mai la o parte, spre a evita respirarea gazului mefitic, 
care se degajează din cavitatea deschisă, 

8.. Hainele de pe cadavru se taie în lungul membrelor. 
9. Imediat după desgolirea cadavrului, expertul. studiază fauna 

şi flora microbiană cari dau o indicație aproape precisă de ano- 
timpul şi vechimea înmormântării. — E de notat că, în unele 
ţări, cum'e Franţa deopildă, unde concesiunile temporare pentru 
“înhumarea celor săraci nu depăşesc termenul de trei ani, medicul 
verificator al deceselor are instrucţiuni ca, pentru grăbirea proce-
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sului putrefacţiei, să injecteze cadavrele unor astfel de morţi cu 
saprofiţi. 

Se închid în eprubete, în vederea studiului ulterior, diversele 
specii de insecte găsite pe cadavru. In recipiente se mai colectează 
din lichidele eventual găsite pe şi în interiorul cadavrului. 

10. Se păstrează, într?o sticlă, din apa, care a servit expertului 
şi ajutoarelor lui spre a se spăla pe mâini (în timpul operaţiei). 

„Aceasta, pentrucă se poate întâmpla ca, din interese inavuabile, o 
mână streină să fi pus intenţionat în apă o substanţă otrăvitoare 
— şi astfel să se complice cercetările medico-legale. 

Il. In tot timpul autopsiei, expertul nu are voie să se ser- 
vească, de vre-un desinfectant. O greşeală, de neertat fac acei cari 
obicinuesc să stropească corpul cu clorură de calce: imediat se for- 
mează sub-carbonat de calce care acoperă organele cu un strat 

“alb, alterând țesuturile. : . - 
„12. Procedează la, autopsie, conform technicei obicinuite. Ex- 

pertul notează toate: schimbările ivite. 
13. Dacă observă pe cadavru vre-o legătură sau vre-un alt . 

obiect care constitue un indiciu în ce priveşte felul morţii, expertul 
nu va înlătura obiectul, ei se va mărgini numai, să-l descrie şi 
să rezerve piesa, fie pentru un examen ulterior, fie pentru pro- 
ducerea ei la desbaterea, procesului. | 

14. E de observat că, odată cadavrul scos, ori cât de bine con- 
servat ar fi, trebuie procedat fără întârziere la autopsie, pentru 
că, rămas expus la aer numai timp de câteva ore, cadavrul prezintă 
toate fenomenele unei descompuneri înaintate și nu mai e de re 
cunoscut. N 

15. Inainte de a practica necropsia, medicul-expert se va, în- 
credinţa dacă nu cumva, cadavrul a fost îmbalsamat. 

d) Prelevare de organe depe cadavrul desgropat: 

1. Dacă desgroparea a fost ordonată pentru confirmarea unei 
ănueli de otrăvire, expertul ridică de pe cadavru şi pune în 
boreane de sticlă (eu dop de sticlă), în vederea examenului his- tologie şi al analizei chimice: întrun borcan, o jumătate din creer; 
în alt borean, inima şi o.porţiune din plămâni; în altul o jumătate 
din ficat; în altul rinichii și splina; în altul stomacul și conţinutul 
lui; în altul intestinele şi conţinutul lor; în altul, o porţiune de 
mușchiu; în sfârșit în altul oase şi, de e nevoie, şi păr. De se 
găseşte în beșică urină, aceasta se colectează întro sticlă ermetie închisă. 

Borcanele trebue să fie noui şi neîntrebuințate până atunci. In prealabil, vasele vor fi curățate cu acid clorhydrie şi apoi clătite cu alcool și uscate. Boreancle vor fi legate la gură cu hârtie
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pergament, sigilate cu sigiliul medicului-expert şi cu acela al repre- 
zentantului justiţiei. Se va evita cu 'tot dinadinsul gudronarea, do- 
purilor. Fiecare borcan va avea, etichetă 'cu numele mortului și 
indicaţia conţinutului. 

Sub nici un cuvânt nu se va turna în boreane un lichid de con- servare. Adiţionarea unui atare lichid: are de efect modificarea aspectului și consistenţei țesuturilor şi complicarea, cercetărilor în cursul analizei chimice. 
In alte boreane, deasemenea ermetie închise şi la fel 'sigilate, se păstrează câte o cantitate din pământul prelevat astfel cum am arătat mai sus, bucăţi din coseiug şi din haine sau din linţoliu. - 
2. Atunci când nu e vorba de verificarea bănuelii de otrăvire, medicul-expert, se mărgineşte la, prelevarea unor porţiuni din or: ganele bolnave eventual 

găsite şi le pune în borea- 
ne cu lichide eonservatoa- 
re (alcool sau o soluţie de 
formol 5%), în vederea 
examenului histologic. De- 
asemenea se ridică even- 
tual organul sau organele Fig. 91. — Coaserea cadavrului: acul e introdus pe cari se găsese leziuni dinăuntru în afară prin marginile inciziunilor, - . inr cusătura e pe cât posibil deasă, imporțante şi cari pot 
servi ca piese de verificare, ca de exemplu forma unei răni, inerusta- țiuni de praf de puşcă, fracturi, ete., atunci când, din cauza, putre- facţiei, leziunile traumatice pot dispare. „ 

Şi borcanele acestea, se închid şi se sigilează întocmai ca, în cazul precedent. 

  

  

    

e) Reinhumarea. 

După terminarea, autopsiei, organele rămase se pun la loc în cavitățile respective, 
| Cadavrul, reconstituit, cusut (fig. 91) dacă- starea de putre- facţie o îngăduie, e reîmbrăcat, reaşezat în cosciug, care & reaco- perit (capacul se bate în cuie saw se lipește, după cum e de lemn sau de metal) și sigilat de reprezentantul justiţiei. 

Apoi cosciugul e din nou coborât în groapă, în prezenţa, me- dicului-expert care va asista, până la depunerea celui din urmă strat de pământ care astupă groapa. 

B. In caz de îngropare clandestină. 
Atunci. când e vorba de desgroparea unui cadavru îngropat clandestin de aceia cari aveau interes să facă să dispară urmele 

8500$, — Dr. M, Minovici, Tratat de Medicină Legală. 
34
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crimei lor, expertul — după ce, în prealabil, organele justiţiei îi 
vor fi indicat locul înhumării — va proceda la fel ca în cazul 

„cu mormântul din cimitir, 

C. Desgroparea scheletului. . 

Ca și atunci când e vorba de un cadavru, desgroparea, care 
are de obiect extragerea unui schelet, se poate efectua fie întrun 
cimitir — deci un mormânt bine identificat — fie întrun loc unde 
se presupune că mortul a. fost îngropat clandestin. 

In ambele cazuri, în cursul săpăturii, se va căuta cu precau- 
ţiune, ca nu cumva, printwo atingere cu uneltele întrebuințate de 
gropari, să se sfarme oasele. 

Pământul dedeasupra, dedesubtul și de pe laturile scheletului 
e. trecut prin ciur, spre a se culege oasele mai mici, aschiile de 
oase, dinţii, unghiile. , SE 
"Dacă sunt îngropate la un loe osemintele de la două sau mai 
multe schelete, medicul expert va căuta să reconstitue. scheletele 
cărora aparţin. 

IV. RAPORTUL PROVIZORIU 

Odată desgroparea, şi autopsia terminate, medicul expert în- 
tocmeşte un raport provizoriu în care expune toate amănuntele 
exhumării, a 

Numai în urma rezultatului examenului histologice şi al ana- 
lizei chimice, expertul, prin raportul său definitiv, se va pronunţa 
asupra temeiniciei bănuelii de otrăvire. 

| Fracturile constatate, leziunile sau ravagiile evidente ale unei 
* otrăviri cunoscute permit expertului să conchidă asupra felului 

morţii. (Vezi partea privitoare la otrăviri, în vol, III). -



cap 
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" EXAMENUL PETELOR Pa 
o Dovezile sunt antidotul otrăvii măr- 

| turiilor mincinoase, PR îi Bacon. 

„i: Vorbind de examenul extern, am notat, în treacăt, însem- 
nătatea deosebită a, constatării Şi a. examenului petelor, ca, o com- 
plectare, întotdeauna prețioasă şi uneori chiar decisivă, a lucrării 
de expertiză. Pentrucă, graţie acestei cercetări complimentare, 

: multe cauze judiciare pot fi elucidate cu puterea luminii orbitoare 
a evidenţei, fie că investigaţiunile prime au fost greşit îndreptate, 
fie că ofiţerul de poliţie judiciară sau instanţa de fond s'a. lovit 
de un punct mort din pricina căruia afacerea e învăluită înt”un 
întuneric aproape de nepătruns. Potienirea aparatului judecătorese 

"e datorită nu numai relei credinţe omenești (interesul prevenitului 
de a deruta justiţia şi mărturiile nu mai puţin interesate ale unora 

„din cei iniţiaţi în cazul cercetat), dar și împrejurărilor de fapt 
„cari, prin. soluţiunea de continuitate ce prezintă, contribue la în- 
groşarea vălului misterului. Intervine rezultatul verificării petelor, 

„care dă cheia de deslegare a enigmei judiciare, , 
Firește nu trebue să împingem prezumţiunea până a socoti 

“acest rezultat ca o probă decisivă în toate faptele: medicale de „cari e sesizat expertul, — rezervă îndreptăţită de conştiinţn ce “avem despre natura extrem de delicată a acestui examen, de mul- 
tiplele cauze de eroare. inerente imperfecţiunilor matodelor de ex- 
plorare şi de interpretare, întrun domeniu în care ştiinţa. ma "Putut încă să-și spună ultimul cuvânt, Prudenţă justificată, de “altfel ca pentru întreaga materie a medicinei legale, de oarece, "după cum am mai spus-o, atât această ştiinţă autonomă cât şi şti- 

"inţele ajutătoare dela cari împrumută elementele de demonstrare, 
sunt în neîntreruptă evoluţie, — ceiace face ca axioma, de eri să 

„fie azi o probabilitate, iar mâine o erezie. Dar, îndeosebi în eapi- 
“tolul petelor — a cărui creaţiune științifică datează abea din a 
“doua jumătate a secolului XIX, eu calea eroită de histologistul 
“îrancez Charles Robin şi cu sucess urmată și lărgită de Tardieu, 
'Teichmann, 'Taylor, Roussin, Adler, Mever, Uhlenhuth și alții —
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S'a Înscris progrese uluitoare, în funcțiunea mai ales de înseş pro- gresele realizate de cercetările micrografice, fiziologice, histochi- mice şi spectroscopice. | : 
Astăzi justiţia poate pune temeiu pe concluziunile examenului 

conştiincios al expertului experimentat care, tocmai din pricina naturii deosebit de grele a misiunii sale în interpretarea unei 
pete, nu se va hazarda niciodaţă să formuleze o părere supusă cau- ţiunii. Expertul va fi afirmativ când, în lumina, mijloacelor pe cari 
i le poate -oferi Ştiinţa, va avea certitudinea caracterului pozitiv 
sau negativ al rezultatului; neînarmat de această siguranţă, îşi 
va mărturisi neputinţa de a formula o părere hotărâtă, legitimându-şi 
îndoiala. Şi o va face ca omul fonciarmente cinstit, care-şi dă 
seamă, de greutatea cu care consultaţiunea lui apasă în cumpăna dreptăţii sociale, — o cât de mică: insuficienţă de demonstraţie putând da naştere la-grave erori judiciare — în defavoarea sau 

: favoarea inculpatului, indiferent, totdeauna însă în dauna justi- 
ției. Sub acest raport, nam mai isprăvi dacă am sta să înşirăm 
toate cazurile în cari 'nepărtinirea, zeiţei 'Themis a, suferit grave atingeri, dar nu e mai puţin adevărat că, mulţumită eontribuţiunii 
expertizelor, dreptate sa făcut, acolo unde nedreptatea avea şanse să triumfe. 

Expertiza -petelor îşi are rostul nu numai în afacerile de re- sortul codului penal, ci şi în cele din sfera de acţiune a codului 
civil. |. - | 

In penal, dispoziţia, numănul și natura petelor contribue atât 
la luminarea împrejurărilor în cari a fost săvârşită crima, cât și la 
stabilirea identităţii făptaşului sau a făptaşilor. Să dăm câteva 
exemple: 

1.0 faţă e găsită asasinată. La examenul corpului, constat în vagin spermatozoizi vii. Era o primă indicație — care aproape nu sufe- rea, discuţie — că ne aflăm în prezența unui asasinat precedat, de viol. Aceasta, însă pentru un expert neexperimentat, pentrucă din capul locului am fost isbit de marea vitalitate a spermatozoizilor, care nu corobora nicidecum cu. timpul prea lung scurs dela descoperirea crimei, Am dedus numaidecât că violul a fost săvârşit post-mortem. Bănuelile mele au căzut asupra unuia, 'din servitorii Institutului Medico-Legal — lucru ce acesta, n'a întârziat să confirme prin mărturisirea făcută. Şi astfel, graţie aces: tei interpretaţiuni medico-legale, trasă din vitalitatea, spermatozoizilor, am împiedecat justiţia de a porni pe o cale greşită; ancheta a dovedit că omorul nu fusese comis de un bărbat, ci de propria, servitoare a, victimei. „2 In vaginul unei bătrâne de 170 ani (asasinată de propriul. ei fiu) am găsit spermatozoizi. Judecând după bestialitatea individului, am bănuit numaidecât că tot el e şi autorul actului incestuos. Strâns cu uşa, a mărturisit că, în stare de beţie, după ce a omorât-o, a siluit pe propria sa mamă, 
| 3. Chemat să asist pe procuror la cercetarea unei: crime, observ
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pe pardoseala antreului o spută sanguinolentă. Am examinât-o şi am iden- tificat în ca prezența baccilului lui Roch. Era. o indicație prețioasă: gra- ție ei s'a putut identifica şi asasinul care era tuberenilos şi dela care pro- venea sputa, revelatorie. - 4. O fată face plângere c'a fost deflorată. Examinez petele -de pe cămașă şi constat că sunt de sânge. . . de pasere, ” 5. In alte împrejurări, constat că petele cărora li se atribuia. ca ori- gină crima, nu erau în realitaţe decât pete de epistaxis, hemoptizie, hema- temeză, ete, 
6. Un bărbat își surprinde soţia în flagrant delict de adulter Şi o omoară. Familiu, femeii contestă veracitatea versiunii soțului. Expertul găseşte în vagin spermatozoizi vii — și dovada e făcută că soțul înșelat; n'a, minţit (și acesta e achitat), 
1. Un bărbier violează o fată care, ca detaliu indicator, preci- 7ează că, după săvârșirea atentatului, făptașul i-a șters părţile genitale “sângerânde cu un prosop pe care se afla spumă de săpun. Bayard, însăr- cinat cu expertiza, prosopului, în chestie, a caracterizat, în petele exami- nate, prezenţa săpunului, a unor fire de păr din barba mai multor indi: vizi, și a spermei amestecate cu sânge. În faţa, acestei probe, individul a mărturisit violul, 

si 
8. Intr'un caz examinat de Roussin, prezenţa spermei în nişte pete depe cămaşa, ismenele și pantalonii autorului siluirii, e concludentă pen- tru judecătorul de instrucție care smulge inculpatului mărturisirea fap-. tei. Mai mult: Roussin a găsit în aceleași pete şi granule de amidon de grâu şi granule de feculă de cartoți. Prezenţa acestor elemente s'a expli- cat prin descoperirea, ulterior făcută de instrucţie că, lângă patul pe care a fost săvârşită siluirea, se afla un sae (cu gura deschisă) cu un amestec de făină de grâu și de feculă de cartofi, 

9. O văduvă tomnatecă e asasinată de doi tineri cu cari petre- cuse noaptea. Brouardel, însărcinat cu expertiza, examinează şi un pro- sop găsit în camera crimei, lângă pat. Stabileşte că petele de pe prosop, în afară de spermă, conţineau, pe lângă elementele anatomice ale mucoa- sei căilor aeriene, și fire de tabac de tras pe nas. De unde a dedus că sperma nu s'a prinș de prosop prin ștergerea, părţilor genitale ale femeii, ci, după ce a stat în cavitatea bucală a femeii depravate, a fost scuipată pe prosop. Constatarea, aceasta a confirmat declaraţiunea. făcută de cei doi derbedei, autori ai crimei. | 10. Tourdes e chemat să examineze cadavrul unui.om .cu capul zdrobit așezat pe dâra lăsată de o roată, spre a se simula un accident: victima, ar fi fost surprinsă şi călcată de un vehicul. Expertul a, făcut 
dovada, crimei cu examinarea petei de sânge de lângă capul celui mort: 
ea nu era jăţită, cum ar îi trebuit să se petreacă, dacă o roată ar fi trecuţ 

„peste ea. Graţie acestei demonstraţiuni, parchetul şi-a îndreptat _corce- 
tările în direcţia crimei și a descoperit pe autor care a mărturisit :că 
omorâse victima cu o lovitură aplicată cu muchia unui topor. 

1]. Într'o altă afacere deși, pe hainele inculpatului nu s'a găsit 
nici o pată, Tourdes cere judecătorului de instrucţie să facă o minuțioasă: 
perchezițiune domiciliară pentru descoperirea instrumentului cu care a 
fost săvârşită crima:.0 secure. Aceasta a fost întradevăr: găsită Și pe ea 
expertul a caracterizat pete de sânge, de materie cerebrală şi câteva fire 
de păr din capul victimei. Tourdes, întru justificarea, cererii sale, expli-
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case magistratului instructor, că nu se. poate ca, din capul zdrobit cn 
securea, să nu se fi lipit pe arma ucigătoare sânge şi resturi din materia 
cerebrală. . | | . 

12. Dovada crimei monstruoase a lui Pranzini, s'a făcut graţie exa- - 
menului petelor de sânge depe portofelul ucigașului. 

In civil, examenul petelor oferă dovada, peremptorie în ca- ! 
zurile de acţiuni în divorţ, de daune-interese pe motiv de deflo- 
rare, ete. - 

„1. A. lipseşte trei luni de acasă și, la -înapoiere, observă din, 
întâmplare, pe cămașa de noapte a, soției sale, pete suspecte, cari îi 
întăresc bănuiala unor raporturi adulterine. Imi cere confidențial un 
examen al acestor pete, cari se dovedese a fi de spermă. Pe baza acestei 
consultaţii medico-legale, X. cere și obţine divorțul. i 

2. A doua zi după nuntă, M. cere divorțul pe motiv că soţia 
lui n'a fost virgină, Aceasta protestează şi, ca dovadă, aduce cămașa din 
seara nupţială. Examinez petele şi constat că sunt făcute cu sânge de : 

" pasere, Divorțul cerut de soţ e acordat pe motiv de înşelare asupra 
persoanei. - - | 

3. Nu odată am avut să „lămurese justiţia, în cazuri de acţiune 
în daune-interese, isvorâtă dintr'o acţiune penală pentru deflorare, şi 
deseori am putut stabili că: petele încriminate erau făcute cu sânge de 
pasere sau de mamifere şi că, în consecinţă, deși era constatat că fata 
nu mai era virgină, nu mă găseam în faţa unei deflorări recente. 

1. Notarea şi conservarea petelor. 
Examenul petelor poate fi sau consecutiv unei invitaţii a or- 

ganelor justiţiei sau datorit propriei iniţiative a expertului, atunci 
când, în această privinţă, ordonanța ofițerului de poliţie judiciară 
e mută ori omul artei nu e sesizat print”o adresă specială. Căci, 
dacă n'ar face-o, nu vedem care ar fi rostul următoarelor prescrip- 
țiuni din codul de' procedură penală: 

Art. 34. — Procurorul va, pune mâna pe arme şi pe orice alt luciu 
va părea că a, servit; sau a fost destinat la comiterea crimei, precum şi 
pe orice va părea un product al acelui fapt, cu un cuvânt pe toate câte 
ar putea servi spre descoperirea adevărului. 

Art. 35. — Dacă crima, sau delictul este de aşa natură încât să, fie 
de crezut că s'ar putea face probe din niscaiva, hârtii seu alte lucruri ce 
se află în posesiunea prevenitului, procurorul se va transporta îndată la 
locuinţa lui, spre a, face perchezițiunea obiectelor ce î sar părea c'ar putea să- ajute la darea pe față a adevărului. 

Art. 36. prescrie ridicarea acestor obiecte, 
Art. 37. — Obiectele luate de procuror vor fi încuiate san învă 

luite, ori numai închise, după natura, lor, etichetate și sigilate cu sigi- 
liul său. 

„Art. 86. 'dă aceleași puteri și judecătorului de instrucţie, 

Ce rost, repetăm, ar avea aceste dispoziţiuni, dacă legiuitorul 
n'ar fi avut în vedere expertiza ulterioară pentru confirmarea sau
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infirmarea prezumţiunilor de vină în sarcina bănuitului? Şi dacă 
operaţiunea aceasta, îndeosebi când e vorba de pete suspecte,'e 
omisă de ofiţerul de poliţie judiciară, datoria expertului e de a 
interveni, spre a nu se nesocoti nici unul din acele elemente cari 
după cum glăsuese art. 34 şi 89 0. Pr. P., „ar putea servi sau 
ajuta la darea pe faţă a adevărului, 

= = 

[xamenul petelor are o techriică a lui, a cărei primă parte 
e notarea, ridicarea şi con- 
  servarea lor: PȚE 7] 7] 

a) Notarea. — Expertul a 8] [=K) | a 
cercetează cu atenţie locul o o[Je o 2 
crimei sau al delictului şi o[- ] f : x [i Q O caută să descopere pete o Z. N 
suspecte: pe victimă şi pe [i A sh a as o 
făptaşul dovedit ori numai i “8 = Cc. 
bănuit (vestminte, rufe, dem = ha 
corp); pe arme sau alt 
corp-delict, pe pat (eear- 
ceafuri, perne, învelitoa- 
re), pe orice mobilă din în- 
căpere, pe duşumea (prin- 
tre crăpăturile acesteia), 
pe tavan, pereţi, pe uşi, P3- 

            
Fig. 92. — Schita topografică a unui apartament, 
în care 0 crimă a fost. „săvârșită: A, odaia de 
dormit, B, antreul; C, salonul.—1. soba; 2, masa 
de noapte; 3. patul in odaia de dormit; 4. masa 
cu scaunele din mijlocul încăperii; 5. oglinda; 
6, eanapeaua;, 7. dulapurile din salon; 8 cadav- 
rul (în antreu); 9. un cufăr (în camera de dor- 
mit); 10. petele notate 'în cele trei încăperi; 
11. ferestrele; 12. uşile (din cele trei încăperi). 

. « 

restre .(încuietoarele acestora), pe .zidul exterior, pe prag, pe 
sol, pe garduri, — cu un cuvând pe orice obiect din preajma 
locului în care crima sau delictul a,.fost comis.: — Va examina 

e ” . 
„Şi animalele din casa şi curtea victimei 

şi inculpatului: 'Paylor a putut identi- 
fica pe -autorul unui omor prin exami- 
narea petelor suspecte observate pe 

spinarea unui câine şi cari, la speetros- 
- cop, Sau: dovedit a fi pete de sânge. 

ă 

Fig. 93. — Dimensiunile petei: 
Măsurarea celor doi diametri ..» 
„mai mari (a—b şi e—d) 

ai petei (pag. 536). 

O schiţă topografică va indica, notă- . 
rile făcute (fig. 92). 
In cursul explorării locului pentru 

descoperirea petelor, expertul va pro- 
ceda cu cea, mai mare precauţiune, ca 

nu cumva, fără să știe, să distrugă vreuna din urmele căutate ori 
să ereeze altele noui — cum e cazul clasie (citat de Mare) al me- 
dicului care, operând la o lumină slabă, a călcat într?o pată de sânge 
şi apoi a lăsat pe dușumea urme pe cari el însuşi le-a luat apoi 
drept urme ale încălțămintei criminalului.



536 RIDICAREA, CONSERVAREA ȘI DIFERENȚIAREA PETELOR 

b) Ridicarea petelor, — Odată constatate, petele trebuesc ridi- 
cate pentru examenul ulterior. 

Ridicarea propriu-zisă e procedată de ceeace am putea numi 
adentificarea petelor, care consistă în: 1) consemnarea într'un pro- 
ces-verbal a obiectelor şi a, lucrurilor unde au fost găsite (cu in- 
dicarea naturii suportului petelor şi cu numerotarea acestora, în 
caz când sunt mai multe, po acelaşi suport); 2) indicarea, situaţiei 

„lor pe suport (la suprafaţa acestuia, în interiorul sau în even- 
tualele interstiţii ale suportului), a, stării petelor. (umede, uscate, 
şterse — mai mult sau mai puţin, ori chiar invizibile eu ochiul 
liber); 3) deserierea aspectului, culorii, formei şi dimensiunilor 
petelor (fig. 93). — In această notare, expertul va neglija urmele 
ușor de deosebit, lăsate de substanţele caustice. 

Trecând la ridicare, e de observat, că sunt suporturi de pete 
ce pot fi ridicate, iar altele cari, fie din 
cauza naturii lor (duşumea, tavan, 
zid, etc.) sau a volumului lor (mobile) 
nu pot fi transportate. In cazul acesta 

. 

  

  

  

  

  

  

             
      cz3 == 

Fig. 94. — Protejareu şi conservarea Fig. 95. — Protejarea și petelor: Fixarea unui topor pătat, conservarea petelor: Su- În cutia în care e păstrat. portul (o bucată de stofi) e 
cusut între două cartoane, 

se detașează pata, suspectă prin mijloacele apropriate: desfacerea 
porțiunii pătate, răzuirea, (cu cuțitul, dalta, rindeaua, ete.) ori calchiarea. 

c) Conservarea. — Pentruca examenul de laborator să nu fie îngreuiat sau chiar denaturat în ce priveşte rezultatul, e neapărată nevoie să se ia măsuri de protejare şi conservare a petelor (fig. 94 
şi 99): suporturile cu petele suspecte vor fi astfel împachetate, ca petele să, nu se șteargă ori să sufere o alteraţiune fie prin fre- 
care, fie prin mototolire, fie datorită condiţiunilor atmosferice sau 
ale mediului de păstrare (căldură, umezeală). Odată împachetate, suporturile petelor suspecte sunt etichetâte cu toate indicaţiunile respective, RE 

2. Diferenţiarea petelor 
___ După originea lor, petele sunt foarte numeroase; în aplicaţiu- 

nile medico-legale, însă, ele pot fi grupate după însăș natura, fap- 
tului medical care necesită intervenţia, expertului: 1) petele de



DIFERENȚIAREA PETELOR . 537 

sânge şi de fragmente de țesut uman — omucidere, lovire şi ră- nire; 2) petele făcute de lichidele facerii (sânge, lichid amniotic, * meconium, materie sebacee, epiderm fetal, puf fetal, colostrum, lapte) — avort, pruncucidere; 3) petele de sânge, spermă şi ma- terii fecale — în crimele sadice; 4) petele de spermă — în viol şi diversele forme de atentat la pudoare. | 
Paralel cu acestea, expertul are de examinat pete cu aspect şi formă asemănătoare: sucurile vegetale, vinul, anumite materii co- „lorante, rugina, petele de purici, ploşniţe, muște (strivite) seamănă cu petele de sânge; petele de sudoare aduc cu acele de sânge spălat; scurgerile din părţile genitale (bărbat sau femee, indife- rent), saliva, mucus lasă urme luate drept pete spermatice; tot cu petele de spermă se confundă uneori petele albuminoase, petele de cocă, scrobeală, gelatină, dextrină, gumă, ete. 
De unde se vede necesitatea unei temeinice caracterizări dife- renţiale a petelor, spre a se evita riscul unor confuziuni despre cari literatura medico-legală, citează numeroase exemple: 
1. Un om e acuzat de viol pe baza unor pete suspecte găsite pe cămașa, lui şi: cari sunt luate drept pete de spermă. Examenul: dovedește că sunt urmele unei scurgeri uretrale, consecutivă unei blenoragii vechi. 2. O pată e declarată ca formată mumai de rugină; se ordonă o contra-expertiză și Vibert (după trecere de 5 luni dela comiterea asasi- natului) constată în pata de rugină elementele caracteristice ale sângelui. 

3. Chevalier scapă dela guilotină pe un om acuzat de omor nuniai după indiciul dat de petele suspecte depe haina lui: examenul a dovedit | că ceeace fusese luat drept sânge, nu era, decât suc de păpădie. 
. 4: Beauregard şi Galipe citează cazul unui om invinuit de omor şi arestat pe prezumția dedusă, din prezenţa unor pretinse pete de sânge pe » îmbrăcămintea lui. Expertiza a făcut dovada că substanța suspectă nu era sânge, ci urma sucului lactifer colorat al unor buruene pe cari bănuitul le transportase acasă, 

5. O fetiţă, pretinsă victimă a unui atentat la pudoare, afirmă că niște pete depe dușumea, de lângă pat, sunt urmele ejaculaţiei individu- lui denunţat ca autor al crimei. Examenul a dovedit că petele în chesti- une erau pete de scuipat. , , 
6. In celebra afacere Meneselou, Brouardel a făcut dovada că petele depe pantalonii ucigașului — luate drept; pete spermatice şi cari ar fi constituit dovada unor acte de pederastie premergătoare omorârii copi- lului — erau în realitate pete de mucozităţi nazale. 
1. Lacassagne a făcut dovada unui acţ sodomic, prin identificarea elementelor de materii fecale în pata suspectă observată în șanțul bala- - no-prepuţial al individului examinat, 

„8. O femee, acuzată, de avort, neagă cu încăpățânare, susținând că petele de sânge depe cearşafurile patului sunt urme ale ultimei ei men- struaţii: expertiza stabileşte că petele nu sunt de sânge menstrual, ci de 
lichide ale facerii. 

9. Pete de țesut adipos sunt găsite pe muchia unui topor, Inculpatul
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susține că e ţesut dela, o vită omorâtă. Dar, graţie diferențieri stabilite 
de Robin, se face dovada că pata e de ţesut; uman. | 

10. Intro altă afacere, expertul a. putut demonstra că o- pată luată 
drept resturi 'de ţesut muscular, era în realitate formată din fire de 
amidon și de polen. 

11. Un inculpat se apără, susținând că; petele de sânge depe haine 
sunt datorite unei sângerări din nas. Examenul dovedește că nu poate fi 
vorba, de epistaxis, ale cărei pete sunt caracterizate prin forma, sediul 
şi direcţia lor pe suport. Strâns cu ușa, prevenitul a mărturisit; crima. 

„12. Un altul tăgădueşte crima, afirmând că petele sunt dela un. 
pore tăiat cu câteva, zile înainte: examenul face dovada că e sânge de om. 

  

Ca să nu dea greș în stabilirea diagnosticului diferenţial al 
petelor, expertul nu trebue să nesocotească nici una din cauzele de 
alterare a petei: căldura, lumina, frigul, uscăciunea, sudoarea, ru- 
gina, materia colorantă a suportului, umezeala. Umiditatea mai ales 

face ca pata, în câteva zile, să nu mai ofere mare parte din caracte- 

rele ei esenţiale. | 
„Iar la cercetarea petei, la microscop, va avea grija să nu: 

facă o eventuală confuzie între elementele caracteristice speciei de. 
| pete examinate și fibrilele din suport (țesuturile de lână, bumbac, 
in, mătase, etc.) rămase aderente de pată prin răzuirea acesteia 
depe suportul respectiv. 

I. PETELE DE SÂNGE.. 

In ordinea frecvenţei cazurilor judiciare, întâietatea o au petele 
de sânge, ca unele ce interesează diagnosticul medico-legal în afa- 
cerile de omucidere, pruncucidere, avort, lovire şi rănire. Ca pentru - 
orice pată, technica expertizei are două faze: 1) constatarea, ridi- 

carea și conservarea; 2) examenul propriu-zis. 

1. Constatarea 

d) Identificarea petei. — Mai mult ca orice e alt gen de pete, cele 
de sânge — ca unele cc, prin natura împrejurărilor î în cari sunt 
pr oduse, pot avea o mare varietate de sedii — trebuese căutate cu. 
cea mai mare băgare de seamă şi aceasta pe cât cu putinţă la lu- 
mina zilei, cu ochiul liber sau cu lupa. Lumina artificială e re- 
comandată pentru căutarea pe un suport de nuanţă prea închisă. 
In această privinţă, vom aminti un caz clasic: Ollivier d: Angers, în- 
sărcinat (în 1833) cu o expertiză, observă, la lumina zilei, pe ta- 
petul unuia din pereţi, nişte punete negre cari se confundau cu de- 
senul hârtiei. Examinându-le din nou, seara la lumina unei lu- 
mânări, constată de astădată că punetele în chestiune erau acum 
pete de un roşu-închis — cari aveau caracterele sângelui. 

Petele de sânge (inclusiv cele zise secundare şi cari sunt pr o-
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duse prin deplasarea corpălui, prin prelingerea unei pete primitive, 
ori prin contactul criminalului cu diverse obiecte) trebuese cău- 
tate ori unde bănuim că sar putea găsi o urmă cât de mică şi de 
ştearsă: pe corpul victimei (lu orificii, părul capului, al bărbii, al 
mustăţilor, în regiunile acoperite cu peri), pe locul crimei (pe pat, 
canapea, cearșaturi, perne, saltele), pe arma sau instrumentul care 
a servit la perpetrarea crimei, pe mobilă, pardoseală, tavan, 
pereţi, prag, uşi (broaştele şi cheile), ferestre, treptele: şi rampa 
scării (dacă există), pe zidul exterior, pe gard, pe drumul parcurs 
de ucigaș la plecarea dela locul crimei, pe 
îmbrăcămintea şi rufele victimei şi ale per- 
soanei sau persoanelor bănuite, neomiţân- 
du-se nici cercetarea căptuşelii, inclusiv cea 
a mânecelor, de oarece, priri spălare (figu- 
ra 96), materia colorantă a sângelui pă- 
trunde în interiorul țesuturilor. La nevoie se 
ridică şi scândurile duşumelelor: întro afa- e de sânge PE unei 
cere de asasinat, sângele n'a putut fi desco- curi neregulate concentrice, perit decât în interstiţiul dintre două scân- formate pe suport de ur-. : - -. y A mele de materie colorantă duri ale pardoselii. Se caută urme de SANSE a lichidului sanguin, cari 
şi pe obiectele furate şi regăsite, — In ce nau putut fi distruse prin 
„priveşte cercetarea armelor, e de observat spălare, 
că, deși o inspecţie superficială nu “desvălueşte prezenţa de pete 
suspecte, acestea pot fi regăsite în cele: mai mici scobituri ale armei, 
cum ar fi uşoarele coneavităţi ale literelor săpate pentru indicarea 
mărcii de fabricaţiune. | 

Odată descoperite, petele suspecte de sânge se identifică în ce 
privește configuraţia lor: lac, dâră prelinsă, picături, stropituri, 
țâșnituri. — Se notează apoi toate particularităţile privitoare la 
sediul şi dispoziţia petelor. | Să 

b) Natura suportului (în deosebi în ce priveşte ţesăturile de. 
origine animală sau vegetală) e un element de reţinut. în vederea 

"examenului petei, pentrucă — după cum cel dintâiu a notat-o 
Masson (în studiul său asupra originii sângelui) — sunt suporturi 
conservatoare ale elementelor anatomice ale lichidului sanguin '(ţe-: 
suturile de lână, pâslă, mătase) şi suporturi pe cari globula se de 
formează (țesuturile de bumbac, in sau de cânepă). Pe acestea, din 
urmă diferenţierea între sângele de mamifer şi acela de ovipar nu 
se poate obţine decât prin examenul de laborator pentru consta- 
tarea nucleelor în celula sanguină. | 

In ce privește culoarea suporturilor, e de notat că pe un suport 
colorat şi în deosebi pe cele de nuanţă prea, închisă pata învechită . 
(și o pată se usucă după cel mult două ore) nu se mai poate deo- 
sebi decât. cu mare greutate, cu ochiul liber, | 
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c) Vârsta petei. — Nu puate fi vorba decât de o determinare 
vagă, de oarece metodele de investigaţie ştiinţifică încă n'au ajuns 
ca, după simpla examinare exterioară, să, se poată preciza, vechimea, 
unei pete. [ixpertul însă trebue să ştie deosebi — după aspect, 
formă şi coloraţie — o pată mai veche de una mai recentă, pen- 
trucă, grație acestor elemente, poate avea pe loc o indicație asupra 
epocii la care a fost săvârşită crima. 

Ulterior, prin reacţiuni de laborator — a căror sinceritate e, însă 
foarte discutabilă — se încearcă diferenţierea unei pete mai vechie de un 
an de una a cărei vârstă e inferizară unui an. (Mai departe nu se poate 
merge, de oarece, după trecere de un an, modificările suferite de carac- 
terul de vetustate al petei sunt aproupe insensibile, mai cu seamă când 
aceasta e la adăpost de aer şi lumină). 

Procedeele preconizate variază şi vom menționa câteva din ele: 
Solubilitatea. — Pata mai mult sau mai puţin recentă (dela câteva 

ore la un an) colorează lichidul de disoluţiune aproape instantaneu: roz 
la început, lichidul capătă o culoare roșie mai pronunţată. — Sângele 
mai vechiu (1—10 ani) reclamă, pentru colorarea lichidului, în majo- 
ritatea, cazurilor, o maceraţiune de cel puțin 24 ore: soluția e numai 
roşieatică, bătând în galben. Am zis în majoritatea cazurilor, pentrucă 
se cunosc exemple de sânge cu mult mai vechiu car a colorat soluţiunea 
în mai puţin de 24 ore. — Tot atât de puţin concludente sunt: a) reac- 
fiunea Pfaff (soluţia, de acid arsenios) în care petele recente se dizolvă 
în câteva minte, iar cele mai vechi de un an în 4—8 ore); b) deco- 
lorarea prin clor (fenomen care se produce în raport direct cu vârsta 
petei). | | 

, 2. Caracterizarea cristalilor de hemină nu poate nici ea fi un indiciu, 
de oarece asemehea cristali se obțin şi în sângele dintr'o pată foarte 

„veche (1—20 ani). Coloraţiă lor, după Bryk, ar fi roșiatică, la sângele 
mai recent și de un roşu foarte închis la sângele mai vechiu, | 

3. Dichroismul hemoglobinei în contact cu acidul sulfhidric (pro- 
cedeu recomandat de Tamassia pentru sângele recent şi inspirat din 
fenomenul observat întâiu de Otto): soluțiunea apoasă saturată de acid 
sulfhidrie (la temperatura obicinuită), în contact cu o foarte slabă soluţie 
de sânge, e roșiatică la transparenţă, și negricioasă Ja, reflecţiune. 

4. Verificarea cu spectroscopul a transformării ozihemoglobinei în 
methemoglobină, în contact cu acrul şi lumina. (Oxihemoglobina dă două 
dungi de absorbţie între D și E, iar methemoglobina dă trei dungi: una 
mai pronunţată între C şi D şi două mai șterse între D și E). 'Tamassia 
a dovedit însă că foarte deseori soluţia, de sânge din petele vechi dă cele 
două benzi caracteristice ale oxihemoglobinei şi foarte rar. cele trei dungi 
ale methemoglobinei. Iar Hope-Seyler a demonstrat că, în soluţiile de 
sânge depe pete uscate, nu se găsește decât methemoglobina (oxihemo- 
globina și hemoglobina lipsese cu totul). ” 

5. Starea globulelor. -— Depozitul unei materii albe pe corpuscule, 
o modificare a. formei ar fi, după Tourdes, o indicaţiune că, pata de sânge 
"nu mai e prea recentă, 

6. Reacţia prin tinctura de gaiac. — Sângele dela o pată veche se
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albăstreşte în contact direct, iar în el se observă, desvoltarea, unor filamente de bureţi. 
1. Lichidul lui Virchow nu izolsază decât anevoie sau deloc globule. 
Am spus că expertul se va orienta după aspectul, forma și 

coloraţia “petei. Si a 
1. Aspectul variază după suportul petei. Pe suporturile cu 

putere absorbantă redusă sau aproape nulă, pata,..de sânge recentă 
își păstrează aspectul iniţial: uscată, are înfăţişarea când solzoasă, 
iucitoare, când fără luciu şi cu crăpături, după gradul de uscare, 
Pe supoiturile absorbante, cari se imbibă cu sânge, pata -are un 
contur foarte pronunţat. 

După 2—5 minute dela formarea ci, pata se acoperă cu o poj- 
ghiţă foarte fină; apoi se formează chiagul (după unii autori, 
printre cari 'Fourdes, mai repede la sângele uman de femee decât 
la cel de bărbat; mai repede la sângele de berbece decât la cel de 
cal). Căldura grăbeşte procesul coagulării, pe care frigul, din 
contra, îl întârzie. . ” 

Pe ţesăturile:de bumbac şi de in (pe cari albumina, le serobeşte 
usor) pata are un aspect mai şters; e dimpotrivă lucitoare pe 
postav, pâslă şi mătase. e 

Pata foarte slabă se distinge anevoie prin câteva puncte ca- fenii închise răspândite pe un fond gălbui. Umezind-o, se poate lua amprenta ei pe o hârtie sugativă albă. 
2. Forma (fig. 97) e în funcţiune de felul cum sa produs pata: 

tâşnitură, prelingere, ştergere. Forma mai variază după puterea 
de proectare ori scurgere, după direcţia acestora: sângele căzut ver- 
tical formează -o pată rotundă cu radiaţiuni, cel căzut oblie for- 
mează o pată lunguiaţă (ca un semn de interjecţie), iar direcţia 
petei, pe îmbrăcămintea ucigaşului, poate ajuta la determinarea, po- 
ziţiei acestuia în raport cu victima. Petele din epistaxis sunt for- mate de picături rotunde. Pata poate avea, uneori configuraţia unei amprente de mână (amprente despre cari vom vorbi pe larg la capitolul idenţităţii). 

3. Culoarea. — Recentă de tot, pata e de un roşu-desehis — nuanţă care se închide repede, trecând prin gama: roşu'închis, brun Şi negricios. | 
Vechie. (indiferent dacă e de o săptămână sau de câţiva, ani), pata are aceiaş nuanţă negricioasă. 
Spălăcită pe țesuturile de bumbac şi de în, pata e mai des- chisă pe lemnul de brad, cafenie pe stejar, negricioasă şi lucitoare pe. lemnul lustruit, pe fier, aramă. . | d) Cantitatea de sânge revărsat. — In aplicaţiunile: medico-le- gale prezintă, fireşte, interes de a se putea. determina cantitatea de sânge revărsat la care corespund petele notate. Diverse pro-
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„ cedee au. fost preconizate, între alţii, de Strassmann, Ziemke, Otto 
Leers, Schulz, Marx, Mita, dar ele nu sunt operante decâţ când 

  
Fig. 97, — Principalele forme ale petelor de sânge: 1. Picături, căzute fâră mare putere şi de sus în jos, pe un plan vertical; 2. picături căzute oblic la stânga fără mare putere, tot pe un plan vertical și tot de sus în jos; 3. picături, căzute cu putere, tot de sus în jos şi tot pe un plan vertical; 4. pete secundare; 5, picături căzute perpen- 
dicular şi de la o înălţime mai mult sau mai puţin mare, pe un plan orizontal; 6. pete formute de picături căzute oblie la dreaptă şi fără mare putere, de sus în jos pe un 
plan. vertical; 7. Stropituri făcute pe un plan orizoncal de picături căzute dela o 

înălțime mai mare, în acelaș local suportului (pag. 541.
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“pata e proaspătă: cantitatea sângelui, starea chiagurilor, aderenţa 
“lor de suport uu o valoare indicatoare, ele arătând dacă rănile au 
fost făcute în timpul vieţii sau post-mortem, dacă ciopărţirea even- 
tuală e imediat consecutivă morţii sau s'a mai scurs un interval 
între crimă și această operaţie macabră. — La o pată de 7—15 zile 
nu se mai poate aprecia. decât cu o foarte mare aproximaţie, care 
poate atinge chiar peste 30%. | 

Vom examina pe scurt valoarea procedeelor pomenite: 
1. Cântărirea suportului pătat şi a unui suport identice (ca na- 

tură, mărime şi grosime) nepătat. Diferenţa de greutate dă canti- 
tatea de sânge uscat care, în raport cu sângele lichid, ar fi în pro- 
porţie de 1 la 5 (Strassmann,. Ziemke, Otto Leers). Calcul de 
eroare: 20 la 100. | 

2. Cântărirea suportului, înainte şi după spălarea lui (Strass- 
mann, Ziemke, Otto Leers). — Eroare de calcul: întâiu pentru că 
nu se poate extrage depe suport ultima urmă de sânge; al doilea, 

“chiar diferența de greutate păcătuește printr'o aproximaţie de 
20 la 100. | | 3 

3. Determinarea, colorimetrică a hemoglobinei. (Strassmann, 
Ziemke). — Se ia o soluţie de control (1 la 10) de sânge trans- 
format în hematină, prin adiţionarea unei cantităţi de 10 ori mai 
nare dinti'o soluţie (1 la 100) de acid clorhidric ordinar. Se cân- 
tăreşte un fragment dini suportul pătat, în prealabil tratat cu aceiaş 
soluţie acidă. Se ia mijlocia mai multor observaţiuni colorimetrice 
şi, cunoscându-se astfel. cantitatea de hemoglobină 'din pată, se 
poate calcula cantitatea totală a sângelui care a produs pata. — 

„Dar şi acest procedeu păcătueşte prin eroarea de calcul la care 
poate di naștere, dat fiină că proporţia de hemoglobină nu e aceeaş 
în orice fel de sânge. 

4. Cântărirea hematinei alcaline extrase din pată după urmă- 
torul procedeu: transformarea sângelui în hematină acidă (cu aju- 
torul acidului clorhidric; extragerea hematinei mai întâiu cu aju- 
torul. eterului şi apoi cu acela al apei amoniacale: hematina e reţi- nută, iar grăsimile rămân dizolvate în eter); evaporarea până la. 
uscare şi hematina acidă se transformă în hematină alcalină 
(Schultz). — Eroare de caleul de 20.la; 100. | 

5. Determinarea greutăţii specifica a soluţiei sanguine după cantitatea de sânge dizolvat (Marx). — Eroarea de calcul de peste 30 la 100: 1) petele vechi se disolvă incomplect sau chiar de 1oe în apă distilată; 2) putrefacţia distruge o parte nedeterminată din elementele lichidului sanguin; 3) greutatea e influenţată şi de agenţii atmosferici (fizici şi chimici) precum şi de corpii streini. 
6. Determinarea cantităţii de albumină din pată, prin precipi- 

tarea albuminei din soluţia sanguină printrun arntiser (Schultz).
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7. Determinarea cantităţii de albumină prin proporţia de azot din soluţia obţinută prin spălarea (timp de 24 ore) a suportului petei cu ser fiziologie (Mita). - | Şi procedeele de sub Nr. 6 şi 7.sunt susceptibile de grave erori de calcul, de oarece albumina, din -pată e parţial distrusă de putre- facţie şi de condiţiinile exterioare, 

2. Ridicarea şi. conservarea petei. 
a) Dacă sângele e lichid, « colectat înta%o sticluță ermetic închisă, | | 
b) Când e vorba de haine, rufe, încălțăminte, arma, sau in- strumentul corp-deliet, ridicarea nu prezintă nici-o greutate, pen- 

trucă obiectele acestea pot fi împachetate 
(în hârtie albă sau în vată, după natura su- 
portului), puse între două bucăţi de carton 
şi așezate într”o cutie. | - 

6) Sunt însă suporturi cari nu pot fi de- : 
plasate şi atunci e nevoie de detaşarea Fig. 98. — Amprenta petei: Petei. Taylor e contra scobirii (cu rin- un colț al foaiei de hârtie deaua, dalta, cuțitul, — pentru lemn) a ră- sugativă (aplicată pe pată . . . - x —spaţiul închis, în cercul Zuirii (cu pila, — pentru metal, cu o ră- punctat) e indoit, spre a se zuitoare sau cu cuțitul — pentru sticlă), putea desprinde hârtia, . u . pi. . [. depe suport, cl recomandă metoda luării impresiunii Ea petei cu ajutorul unei foi de hârtie sugă- toare albă îmbibată în apă distilată (fig. 98). — Florence însă — tot din consideraţiunea invocată de Taylor că, prin aceste procedee se alterează simţitor elementele anatomice ale sângelui — e par- tizanul ridicărei petei de pe lemn cu ajutorul unei răzuitoare: se des- face depe suportul lemnos netransportabil (nobilă, dușumea, uşă, fereastră, prag, treptele și rampa unei scări, ete.) o foaie atât de subțire ca să poată fi pusă direct sub microscop. 

  

3. Examenul: propriu-zis, 
a) Divizarea petei. — Porțiunea Pătată a suportului se divide în şase părţi: 1) un fragment pentru încercarea solubilităţii, obser- varea modificării coloraţiei sub acţiunea căldurii şi constatarea pre zenţei fibrinei; 2) un fragment pentru căutarea ori caracterizarea globulelor» sanguine; 3) un fragmenţ pentru examenul spectrosco- pie; 4) un fragment pentru caracterizarea cristalilor de hemină; 9) un fragment! pentru probele biologice; 6) un fragment de conservat pentru o eventuală contra-expertiză, . , 0) Demonstrația cerută expertului. — La examenul unei pete, xpertul are de demonstrat: N
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1. Dacă puta e de sânge şi dacă sângele. e uman ori aparține 
unei anumite specii animale. 

2. Din ce anume regiune a corpului provine sângele din pată 
şi de ce natură e: arterial, vânos, menstrual, scurgere a faceri, 
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Fig. 99, — Arsenalul instrumentar al examenului petelor. 

65005. — Dr. A, Minocici, Tratat de Medicină Legală. 35
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„avort, atentat la pudoare, sânge de epistazis, hemoptisie, hema- 
temesă. 

, 
3...Dacă pata e produsă - prin fâşnitură, stropitură ori pre- 

lingere. „a 
4. Dacă sângele s'a scurs în timpul vieții (în urma unei răni ) 

sau posi mortem, în urma ciopărțirii cadavrulti, 
9. Dacă după dispoziţia petelor se poate face vre-o deducțiune 

    
    

  

  

"Fig. 100.—Lupa pentru disociat suportul petei. 

asupra împrejurărilor particulare a crimei : dacă a fost luptă şi 
dacă făptaşul a fost rănit în cursul rezistenței opuse.de victimă. | 

6. Vârsta pete. 
7. Dacă e sânge de embrion, de nou-născut ori de adult? 
8. Cu ce anume pete s'ar putea confunda petele examinate. 

„(Pentru examinarea petelor e nevoie de un arsenal înstru- 
mentar — fig. 99, 100, 101 şi 102). In ce privește lucrările de labo- 
rator — dintre cari unele se pot face - 
de oricare medie legist însărcinat cu 
o expertiză — ţin să recomand ca, 
pentru încercările cari reclamă o u- 
tilare nai complectă, expertul să se 

  

   

   

  

- Fig. 101.—Lupa pentru examinarea unui preparat, 

adreseze fără întârziere la laboratoriile speciale. In caz de urgenţă 
extremă şi când singura piedică e numai lipsa reactivilor corespun- 
zători, expertul din provincie va cere telegrafic la aceste laboratoare. 

"preparatele necesare reacţiunilor de încercat).
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c) Caracteristicile sângelui. — Diagnosticul medico-legal al sân- 
«gelui se bizue pe cunoașterea organizaţiunii lichidului sanguin 
“şi pe rezultatele reacţiunilor aplicate la examinarea, acestuia. 

„1. Diametrul globulelor. — Inainte de a recurge la reacţiunile, 
dintre cari vom expune pe cele mai des aplicate în medicina le- 

„gală, expertul nu trebue să piardă din vedere principalele cauze 
de eroare, a căror nesocotire poate denatura grav concluziunile 
sale. Indeosebi proba constituţiei anatomice e aleatorie, din cauza 
alterării globulelor sub diverse influenţe premergătoare exame- 
-nului (studiate de Mason) şi cari îngreuiază mult diagnosticul me-: 
dico-legal: natura suportului, întârzierea uscării (uscarea opreşte 
„mișcarea de dezorganizare 'a globulelor, păstrându-le forma, pe 
când globulele defor- —— a 
-mate ale tuturor speci- 
„ilor. de mamifere, odată 
-alterate, se aseamănă 
toate într'o fază a evo- 
luţiei lor. distructive). 

Dacă însă globula e 
„găsită cu forma sa ca- .. E 
„Taeteristică (turtită ca 
un disc, biconeavă, cu 
“conturul pronunţat) se 
“poate trage o concluzie 
indicatoare din diame- 
trul ei. 

“ Izolarea globulelor în 
"vederea măsurării dia- 
metrului (procedeul - Fig. 102, — Platina microscopului, 

Masson: un  micro- 
metru ocular, adaptat la un microscop, cu o mărire de 800 dia- 
-metri) se face cu întrebuinţarea lichidului lui Virehow (30 
părți potasă şi 70 părţi apă distilată). Se fac 5 serii de 
„măsurătoti: pe 5 preparaţiuni diferite. Dacă rezultatele mijlocii 
-ale fiecărei serii sunt reprezentate printr'un. număr. cuprins între 
0,0075 mm. şi 0,0077 mm, sângele poate fi, de. om, după cum tot 
-aşa de bine poate fi de cobai, câine sau iepure. Diametrul cuprins 
între 0,0046 mm. şi 0,0063 mm., 6 o indicație că sângele nu e niei 
-de om nici al vreuneia din cele trei mamifere, ci al unui alt 
animal. Cu atât mai vârtos, sângele cu diametrul globular supe- 
'rior lui 0,0077 mm. nu aparţine omului sau vreunuia din mamiferele 
-ale căror globule sanguine seamănă cu cele umane. 

Firește, nu puteam omite această caracterizare diametrică a lui 
Masson de oarece e una din probele de orientare, dar ţin să observ 
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că ar fi excesiv de a se atribui acestui mijloc de investigaţie o 
valoare coneludentă: expertul nu poate, nu trebue să trimeată la 
ocnă pe un om, pe un argument tras dintao diferenţă de o miime 
de milimetru. Ştiinţa i-a croit alte căi pe cari are putinţa de a păşi 
cu mai mulță siguranţă în diagnosticul diferenţial al unei pete. 

2. Sohbilitatea. — In regulă, generală, sângele e solubil în 
apă. Unul din procedeele întrebuințate pentru constatarea acestei 
caracteristice e acela al punerii în contact a unui fragment din 
țesutul pătat sau unei fărâme din crustă cu apa distilată (la o. temperatură mai mică de 40) înti”o eprubetă: se produe dungi co- lorate în roz (procedeul clasic Glânard-Cazeneuve). — Nesolubili- 
tatea petei în apă nu constitue întotdeauna, o probă negativă, pen- trucă sunt influenţe streine cari împiedecă dizolvarea: o căldură 
excesivă, prezența unui corp. gras, rugina, spălarea, petei cu apă fierbinte. Când prezenţa materiei grase e socotită ca o cauză a inso- 
lubilităţii, se recurge la eter sau la amoniac. Dacă încercarea dă _: greş, se recurge la macerarea (timp de câteva zile) a unui fragment “ din pată întro soluţie de potasă (10 la sută) sau în acid acetic. 

„ Procedeul Persoz — acţiunea, acidului hipocloros care distruge aproape instantaneu orice materie colorantă, afară de sânge — e 
| de mult abandonat, iar valoarea 

lui a fost contestată încă de pe 
vremea lui Orfila, 

3. Căutarea fibrinei caracteris- 
tice a sângelui e şi ea o operaţie 
delicată de laborator: se tratează 
pata cu apă şi se caută, la mic- 
roscop (figura 103) firișoarele 
drepte sau ondulate cari au 

„prinse între ele globulele albe şi 
cari sunt insolubile în apă şi al- 
cool, dar solubile într?o soluţie al- Fig. 103. — Reţeaua de fibrină.. calină puţin încălzită, ” | | 4. Gradul de fluiditate. — Sân- gele e mai mult sau mai puţin fluid la alcoolici, și de un TOŞU pro- nunţat în morţile datorite oxidului de carbon. 

  

Medicul de cireumseripţie rurală, care nu e utilat pentru exa- menele complicate de laborator, poate determina, natura sanguină a petei prin următorul procedeu, pe cât de simplu pe atât de efi- “ceace: într'o' picătură dintro soluție concentrată de sodă caustică (ori de potasă, sare de tartru) în. prealabil încălzită (la o lampă » de spirt) pe o lamă de sticlă, pune o fărâmă din crusta petei; men- ține lama de sticlă deasupra flacării şi, dacă e sânge, se depajoază un puternic miros de corn pâzlit, caracteristie substanţei sanguine.
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O mai poate face prin încălzirea înceată până la fierbere, într'o 
eprubetă, a unei soluţii a petei suspecte. Dacă e sânge, se decolo- 
rează (devine de un cenușiu ardoizat), iar albumina se coagulează, 
Prin adiţionarea potasei (care dizolvă chiagul. de albumină), so- 
luţia se limpezește şi devine dichroică. 

4. Reacţiunile 
Astăzi, cheia de boltă a-unei expertize pentru diagnosticarea, 

diferenţială a petelor de sânge şi pentru caracterizarea specifică a 
lichidului sanguin o constitue reacţiuni care de care mai ingenioasă. 

Reacţiunile acestea, după însăş natura lor, sunt de două feluri: | 
1) preliminare sau de probabilitate; 2) de certitudine, cu ajutorul 
cărora expertul poate formula răspunsurile la toate întrebările ce 
i se pun. 

A. Reacţiunile preliminare. 
Acestea au de scop de a dovedi prezenţa, în substanţa exami- 

nată, a elementelor caracteristice ale sângelui: hematiile cari, prin | 
hematina din ele (singură sau în combinaţie cu materii organice, 
când ia, numele de hemoglobină) dau culoarea specifică a sângelui. 
Putem deci 'caracteriza, sângele fie prin căutarea hematiilor, fie 
prin izolarea elementului colorant, prin mijloacele cele mai apro- 
priate oferite de ştiinţele fizico-chimice. 

1. Reacţiunea lui Van Deen -— care în ordinea aplicaţiunii medico- legale e cea mai vechie (ea, datează din 1861), e bazată pe proprietatea, 
(observată de chimistul olandez) ce are tinctura de gaiae (extrasă din Tășina unui copac cu acelaș nume) ca, adiţionată cu o substanţă ozoni- 
zată, să, dea soluţiei sanguine examinate (indiferent dacă e sânge de' om, de mamifere, de reptile sau sânge de peşte) o coloraţiune albastră. Rear. 
ţiune foarte sensibilă, dat fiind că albăstrirea, soluţiei se produce aproape 

- instantaneu (în câteva secunde). i . 
a) Reactiii întrebuinţaţi, după formula lui Van Deen, sunt tine- "tura de gaiac și esenţa, de terebentină ozonizată, 
Tinctura de gaiac — care trebue să fie totdeauna de preparaţiune proaspătă — se obţine astfel: 5 gr. de Trăşină de gaiac neoxidată . (deci: scoasă din mijlocul unei bucăţi mai mari de rășină și transparentă) sunt dizolvate în 100 ce. alcool de o tărie de 83 — 96%; soluţia se filtrează, și se conservă, la întuneric, într'o sticluță ermetic astupată. 
Esenţa de terebentină ozonizată e reactivul ideal pentru această 

reacțiune, de oarece ea poate fi conservată şi cu cât; învechește cu atât 
e mai activă. Pe când reactivii substituiți de 'Taylor (apa oxigenată — greu. de conservat — și eterul ozonizat —— care se obţine prin adiţiona- 
rea apei oxigenate la cterul sulfurie pur) şi de Day (eterul sulfurie 
metilat, esența de lămâie. eucaliptus) sunt mai puţin siguri. 

b) Techuica. — 1. Verificarea reactivilor, care e absolut necesară, 
pentru evitarea unei erori de interpretare, se face astfel: amestecându-se
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câteva picături de tinctură de gaiac cu câteva, picături de esență de tere-— bentină, nu trebue să se producă nici un fel de coloraţiune; prin adiţiona-- rea câtorva picături de tinctură de gaiac la o soluţie sanguină, nu trebue să. se observe decât o tulburare gălbue. | | 
„2. Apoi se procedează la Provocarea reacţiunii: se pun mai întâiu. câteva picături de tinctură de gaiac în soluţia suspectă, şi pe urmă se- adaugă câteva, picături de substanţă ozonizată — și imediat se produce- coloraţiunea albastră, 

3. Reacţiunea se obţine în diferite feluri, după împrejurare: Dacă suportul petei e o țesătură, deschisă, se taie un fragment pe- care se depun. direcţ; cei doi reactivi, în ordinea arătată. 
Dacă suportul e de o nuanţă închisă, se ia amprenta petei cu o foaie- de hârtie sugativă (în prealabil controlată dacă nu dă ea însăși coloraţia,. albastră) şi pe ea, se depun reactivi. 

„Dacă pata e ştearsă sau prea veche, se depun direct pe ea, cei doi: reactivi și apoi i se ia amprenta care (dacă pata, e de sânge trebue să se coloreze. 
c) Interpretarea şi cauzele de eroare: 1. Coloraţia, reacţiunii — care- variază între un albastru pronunțat și un verde spălăcit — spre a fi concludentă, trebue să se producă instantaneu, de oarece reacţiunea albă-- stririi se realizează, după câteva, minute, și cu o pată care nu conţine sânge. De unde deducţiunea că, dacă nu se produce imediat culoarea albastră, e o certitudine că pata nu e de sânge, 
2. E de observat; însă că reacţiunea. nu e sinceră, aţunei când nu se: respectă regula, utilizării celor doi reactivi, fie prin inversarea, ordinii (adiţionându-se întâiu esența, de terebentină sau vreuna, din celelalte: substanțe ozonizate și în urmă tinctura, de gaiac), fie prin amestecarea. în prealabil a, celor doi reactivi și punerea în contact; a, acestui amestec 'cu soluţia supectă. Așa, reacţiunea nu poate fi considerată pozitivă attuncă când ea, se produce prin punerea în contact a, unei pete de salivă, deo- pildă, cu un atare amestec, pentrucă saliva, sub simpla acţiune a, tine-- turei de gaiac, capătă nuanţa, specifică reacţiunii. Din aceasta nu trebue: dedus că saliva ar conţine urme de sânge, de oarece specificitatea rear-- țiunii Van Deen e că, prin ea, sângele nu se colorează numai cu tinctura. de gaiac, ci exclusiv în prezenţa. succesivă a celor doi reactivi, 

3. Dar nici stricta observare a regulilor. technicii nu constitue o- garanţie de valoarea reacţiunii, de oarece caracterul pozitiv al acesteia —. producţia, imediată a coloraţiunii albastre — se obţine şi cu alte materii sensibile la procedeul Van Deen: sperma, puroiul, sudoarea, mucus, guma arabică, laptele crud, făina, fecula de cartofi, ciupercile, rugina, com-- pușşii fierului, peroxizii de manganez, de argint și de plumb, permanga-- natul de potasă, hipoeloritul de sodă, bromurile, clorul, iodul, sărurile de- mercur, amoniacul, ete. | 
4. Să notăm, însfârșit, că albăstrirea nu se produce nici cu sânge prea vechiu, nici cu sângele încălzit la o temperatură. prea, ridicată. Aşa că, nici valoarea negativă a reacţiunii nu e întotdeauna certă. 
2, Reacţiunea Adler (aplicată pentru întâia oară, în 1904, de O. și R. Adler) e o perfecționare a reacţiunii lui Van Decn, prin aceia că. exclude una din cauzele de eroare în interpretare: ea nu e pozitivă cu anumite substanţe organice, ca spermă, mucus, salivă, sudoare. Mai are
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avantajul unei hipersensibilităţi, reaoţiunea pozitivă, producându-se şi 
cu sângele diluat în proporţie de 1 la 200.000, | 

Techniceşte, singura deosebire. între reacţia Adler şi reacţia Van 
Deen, e că, în cea dintâi, unul din reactivi, anume tinctura de gaiac, e 
înlocuit cu benzidina. Sub raportul duratei, e deasemenea o deosebire: 

„pe când în reacţiunea Van Deen coloraţia caracteristică se produce 
aproape instantaneu, în reacţia Adler coloraţia. (care, după proporția 
hemoglobinei în soluţia suspectă, trece prin. gama: verzui-verde pronun-. 
ţat, albastru de Prusia și brun spălăcit) se iveşte în 30—60 sceunde. 

a) Reactivii sunt: benzidina (a cărei puritate e în prealabil verifi- 
cată) și o substanță ozonizată: esenţa, de terebentină ozonizată, sau. apa 
oxigenată (se întrebuinţează mai mult aceasta din urmă), 

Benzidina, proaspăt preparată, se întrebuinţează sub formă de solu- 
ție saturată în alcool de 95" sau în acid acetie, 

Esenţa de terebentină ozonizată e bine să fie cât mai veche, iar când 
se întrebuinţează apa oxigenată, aceasta, trebue să fie de preparaţie 
recentă și cu o tărie de 12 volume. 

b) Technica. — 1. Verificarea în prealabil a reactivilor se face la 
fel ca pentru reacţiunea V. D. Să 

2. Reacţiunea se provoacă în două feluri: Dacă pata e pe un suport 
de țesătură animală sau vegetală, se taie o porțiune mică de suport, şi se 
dizolvă (pe o sticlă de ceas pusă peste o foaie de hârtie albă) în 2 ce. 
de apă distilată, la soluţiunea obţinută se adaugă întâiu 1 cc. din soluţia, 
saturată de benzidină şi apoi două picături din substanţa ozonizată. 

Dacă pata e pe un suport lemnos sau metalic, se răzuește şi pulbe- 
rea obținută se tratează direct cu cei doi reactivi, în aceiaş ordine și în 
aceiaș cantitate, | 

c) Interpretarea şi cauzele de eroare. — In ambele procedee, pen- 
truca reacţia. să fie pozitivă, coloraţia caracteristică trebue să se producă . 
în intervalul arătat. -- E 

Caracterul pozitiv al reacţiunii poate însă induce în eroare, pen- 
trucă nuanţa, specifică se produce și cu unele substanţe organice, îndeo- 
sebi puroiul, cu sucul unor fructe acide (pere, mere), cu vegetale (spa- 
nac, morcovi, măcriș) cu formol, tale, cu derivați de ai fierului, cn 
rugina, cu piatra poncie, cu nisip. Oxidasele cerealelor şi legumelor, 
cari denaturează reacţiunea, pot fi în prealabil înlăturate prin fierbere, 
care nu modifică simţitor hemoglobina din sânge. 

3. Reacţiunea Meyer — de o sensibilitate şi mai mare decât reacția 
Adler (ea fiind pozitivă şi cu o soluţie de sânge în proporţia, înfinitesi- 
mală de 1 la 10.000.000) —— e bazată pe proprietatea caracteristică. a 
fenolftaleinei de a izola oxidasele — proprietate pentru întâia oară, uti- 
lizată de Kastle şi Scheede. Meyer și după el Utz, Dâlearde, Benoit și 
Minovici au făcut aplicaţiunea acestui fenomen la: diagnosticul medico- 
legal al petelor de sânge. Graţie excesivei sale sensibilităţi, reacţiunea 
aceasta e eficace și faţă de petele spălate cu apă şi săpun, cu acizi, cu 
hipoelorit de potasă (eau de Javel); reacţiunea e pozitivă şi cu sângele 
supra-încălzit la nai mult de 100” și chiar cu sângele putrefiat. — Un 
alt avantaj al reacției Meyer e că sensul ei nu e denaturat de prezenţa, 

„amoniacului, care e utilizat în .prealabil pentru tratarea sângelui, în 
vederea: izolării hemoglobinei de materiile colorante proprii ale suportu- 
lui (procedeul Stokis).
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a) Reactivii. — Se amestecă într'un balon: 
Fenolftaleină . . .. o. +9 gr, 
Potasă anhidră (în pastile) 20 gr. 
Pulbere de zine ... . . „ . 15-90 ar. , 
Apă distilată . . 1 100 ar. 

Se dizolvă mai întâiu, într'un balon, fenolftaleina, şi potasa anhidră în 'apă, iar soluţia roşie obținută e fiartă până la compleeta, decolorare. Se. filtrează apoi, caldă, într'o sticlă, pe fundul căreia, s'a pus în prealabil pulberea de zinc. Lichidul (galben-deschis) se păstrează la, adăpost de aer. Inainte de întrebuinţarea reactivului: unic astfel dobândit, se adi- ționează apă oxigenată, în proporţie de 2 picături de centimetru cub de reactiv: rostul apei oxigenate 'e de a oxida fenoftaleina (la care a fost redusă fenolftaleina) în prezenţa, unor urme de sânge. . D) Technica. — 1, Reacţiunea se încearcă de preferinţă; în soluţia petei suspecte (o crustelă se dizolvă. în apă distilată; dacă, din cauza vechimii petei, disoluția nu se. produce, se recurge la amoniac). Reac- țiunea, se mai încearcă, după împrejurare, pe amprenta, petei ori chiar direct pe aceasta din urmă, | | 2. Se pune într'o eprubetă 2 ce. din soluția de examinat şi se adaugă 2 e. c. reactiv; după ce se amestecă ușor, se toarnă 4 picături de apă oxigenată. 
c) Interpretarea şi cauzele de eroare. — Pozitivă, reacţiunea își manifestă acest caracter prin colorarea aproape instantanee în roșu a „soluţiei examinate, 
Nu e însă decât o indicație de probabilitate, pentrucă sunt nume- roase circumstanţe cari falsifică sensul reacției: 
1. La o temperatură mai mare de 30”, reactivul se oxidează, chiar când soluţia nu conţine nici o urmă de sânge, 
2. Prezenţa acizilor (organici ori minerali) concentrați denaturează deasemenea, sensul reacţiunii. | 
3. Substanțele organice ca sperma, mucus nazal, saliva, sucul gastric, dau și ele o reacțiune pozitivă. 
4. Deasemenea pozitivă e reacţiunea, cu cuprul şi sărurile de cupru,.. bronzul, alama. o. 5. In stârșit, reacţiunea e pozitivă şi cu hipobromitele, hipoeloritele „Și permanganatul de potasă. 

B. Reacţiunile de certitudine, 
Cea mai bună clasificare a acestor probe e aceia a lui Thoinot: proba anatomică, proba cristalografică, proba fizică şi proba biolo- gică. Ele se încearcă după ce, în prealabil prin reacţiunile zise pre- liminare (Van Deen, Adler, Meyer) sa stabilit probabilitatea, ori- ginei sanguine a, petei. Vom observa însă că, luate în parte, fie- care din aceste probe nu e adesea coneludentă şi de aceea, o probă aplicată, se verifică prin celelalte. 

1. Proba anatomică; 
După cum o arată însăș denumirea ei, proba aceasta consistă în căutarea elementelor constitutive ale lichidului sanguin: glo-
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bulele roşii, globulele albe şi fibrina. In aplicaţiunile medico-legale, în cari cercetarea se face după scurgerea unui interval mai mult sau mai puţin lung dela producerea petei — interval în care globu- lele albe şi fibrina nu-şi conservă caracterele lor specifice — proba anatomică are de obiect esenţial caracterizarea, hematiilor, adică a globulelor roşii. Prin procedeul lui Malassez s'a. putut stabili că, înti'un milimetru cub de sânge proaspăt se găsese 4—5 milioane de globule. 
a) Caracterele hematiilor. — Homaţiile din sângele uman (fig. 104). nau nucleu, sunt roșii şi au forma unor lentile biconcave, cu marginile mai groase decât partea centrală; 

mai grele ca serul, cad la fundul 4 recipientului în care sunt examinate, 

   
Fig. 105. — O hematie umană 

sau dela un mamifer Oarecare, 
văzută după cum e observată la 
microscop: în A cu îndepărtarea 
obiectivului; centrul obscur, iar - 
marginele aproape: transparente; 
în B (cu apropierea obiectivului): 
centrul luminat, iar marginile în- 

„tunecate, : 

  

Fig. 104.—Hematii umane. 

Dar tot forma de discuri circulare au și globulele mamiferelor în genere, (fig. 105), singura diferenţiere ce se poate stabili, după formă, e că hema- tiile oviparelor, reptilelor, batracianelor (fig. 106) şi peştilor (fie. 107) sunt eliptice. E însă de observaţ că, sub acţiunea, aerului, hemaţiile dis- culare își modifică forma, luând-o pe cea, sferică, - 

   Fig. 106.— Hematii de rep" , „tile şi de bătraciane. Fig. 107. — Hematii de peşte. 

Una din caracteristicile hematiilor după proveniența lor, ar fi — după cum am pomenit deja — diametrul lor, care, în mijlociu, e următorul: 
0,0075 mm. la om şi la maimuţele antropoide; 
0,0074 mm. la câine; - 
0,0070 mm. la iepure;
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0,0063 mm. la pisică; RE: 
0,0060 mm. la pore; : 
0,0056 mm. la: cal, bou şi șoarece; 
0,0050 mm. la berbece; 
0,0046 mm. la capră... 

Hematiile de elefant au cel mai mare diametru: 0,0095 mm. 
Grosimea, marginii e un sfert din lungimea diametrului. 
Indicaţiunea diametrică nu e concludentă, pentrucă, sub diversele 

influenţe de alterare, diametrul se moditică, scăzând pentru globulele 
umane la 0,0052, adică aproape diametrul hematiilor: de cal şi. de bou. 

Apoi, mai e deformaţiunea globulei care creează o cauză de nehotă- 
râre pentru expert: pe care unume diametru să-l măsoare, de oarece hema. | 
tia, — care nu mai e circulară — nu mai are un singur diametru. | 

Preparatul de sânge, examinat la microscop, se prezintă diferit, 
după cum sângele din pată e sau 
nu mai vechiu de 21 ore. In sân- 
gele proaspăt, globulele, cari 
înoată în plasmă, se aglomerează 
în formă de fişicuri; în sângele | 
mai vechiu de 24 ore, pe lângă 
asemenea formaţiuni de fișicuri 
de hematii disculare, se mai ob- 
servă şi multe globule deformate 
(unele sferice, altele cu marginile 
neregulate, dinţate) (fig. 108). 

b) Pechnica izolării hematii- 
lor. — 1. Prepararea soluţiei di- 
feră după vârsta petei. 
„Dacă pata e recentă, se dizolvă 

Fig 108. — Preparatul sanguin văzut la o parte din ea i Ser artificial, n 
microscop: 1. ylobule văzute din faţă; care apar numaidecât hematiile, 2. văzute în profil; 3. formaţiuni de fişicuri; Dacă pata e mai vechie, deci us- 

4. globule dințate; 5. globule albe. ___cată, se' desface din ea o crustă. 

sau o porţiune cu suport cu tot 
(1-2 em. în diametru) care se pune pe o lamă de sticlă. Cu vârful unui 
agitator sau cu o pipetă de cauciuc se picură câteva, picături din lichidul .- 
de disoluţiune, care are proprietatea de a conserva caracterele globulei. 

Preparaţia, se mai poate obţine prin macerarea, directă a unei por- 
iuni a petei în lichidul de disoluţiune, Dacă pata e mai recentă, o mace- 
rare de 2-3 ore ajunge; dimpotrivă, dacă pata, e foarte veche, macerarea 
durează uneori până la 2 zile. Cu un vâri de agitator de sticlă se mișcă 
încet suportul care e destrămat, izolându-se părţile insolubile. 

” 2. Lichidele de disoluţiune.. — Lichidul ideal ar fi însuş seruZ 
sângelui, dar prezintă inconvenientul ca, eventual, să conţină și el hematii. 

Dintre diversele lichide la cari se recurge în luorările de laborator, 
cele mai cu succes întrebuințate sunt: 

Lichidul lui Virehow (a cărui compoziţie am dat-o deja: 30 părţi 
potasă caustică şi 70 părţi apă distilată). | 

Lichidul lui Roussin: glicerină 3 părți, acid sulfurie concentrat 
„1 parte şi apă distilată 1 parte, | 

Tot cu bază de glicerină se utilizează: lichidul lui Taylor (glice- 
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rină 1 parte și apă distilată 3 părţi) şi lichidul a cărui formulă e: gli „cerină 90 gr., apă distilată 0,10 gr., clorură de sodiu 0,20 gr. şi subli- mat 0,10 gr. 
Lichidul lui Vibert: bielorura, de mercur 0,5 gr., clorură de sodiu. 2 gr., apă distilată 100 gr. 
Lichidul lui Ranvier (soluţie iodo-iodurată): apă distilată, 100 ar. iodură de potasă 2 gr., iod — atât câţ e necesar pentru saturarea, soluţiei. Lichidul lui Babeș: o soluţie alcoolico-potasică de albastru de mety— len saturată. e 
Preparaţia petei se “poate face și cu alte soluții ca: serul iodat ab lui Schultze;. soluţia de apă zaharată (densitatea 1026) adiţionată cu . clorură de sodiu 0,50 gr. dizolvată în 100 gr. apă distilată; soluţia de- 30 gr. albuș de ou, dizolvat în 270 gr. apă distilată, cu adiţionarea i 0,40 gr. clorură de sodiu; serul lui Malassez şi Potain: o soluţie de gumă „arabică (densitatea, de 1020) un volum, o soluţie de sulfat şi de clorură de sodă (în părți egale, tot cu densitatea, 1020). 2 volume; câte o pică- tară de carbonat de sodă sau de potasă (50 la 100) de fiecare 15 grame- e ser. 
S'a mai propus întrebuinţarea, apei amniosului, dar Robin a obser- 

vat că, aceasta, pe lângă că conţine albumină, fosfait şi clorură de sodiu, nu are compoziţia stabilă: e mai concentrată la, începutul vieţii embrionare 
decât la sfârşitul acesteia; limpede la început şi turbure mai târziu, apa amniosului mai prezintă inconvenientul de a avea în: disoluţiune 
produse escremenţiale, leucocite, celule provenind din desquamarea pielei, a vesicii şi a rinichilor. - 

Boecher, în sfârşit, preconizează întrebuinţarea, serului de. broască pentru prepararea, soluţiei sanguine dela om sau dela un mamifer oarecare. 
3. Proba. — Preparaţia, se pune sub microscop şi se numără glo- 

bulele, se notează forma şi culoarea, lor, li se măsoară diametrul, , 
După procedeul preconizat de Florence şi cu aparatul de el ima- 

ginat şi care se adaptează la microscop (un tub orizontal la, extremitatea, 
căruia se pune o sursă luminoasă; graţie unei prisme, care refractează. 

„razele, preparatul aşezat pe platina microscopului e luminat pe faţa 
Îmi superioară şi se pot asttel recunoaşte și chiar fotografia hematiile), | 
globulele roșii pot fi căutate direct în petele cu suporturi opace. Procedew 
abandonat, însă, în aplicaţiunile medico-legale, precum observă 'Thoinot, 
din următoarele două consideraţiuni: pe deoparte e greu de a se obține 
o lumină perfectă, iar pe de alta, suponttul examinat nu e întotdeauna. 
plan, ceea, ce exclude de a, se.putea pune la punct microscopul cu obies- - 
tivul tare. 

c) Interpretarea şi cauzele de eroare,— Dacă hematiile pot fi numă- 
rate şi identificate în ce privește forma, culoarea și diametrul, 'e însă 
greu să se precizeze originea sângelui (aceasta se poate face numai în 
cazul foarte rar când se pot izola globule foarte puţin alterate). Şi apoi, 
precum am mai repetat-o, diferenţele de diametru sunt atât de mici, că 
foarte lesne se poate confunda o plobulă chiar nedeformată de sânge de 
om cu una de câine (0,0075 şi 0,0074 mm.), o globulă deformată, de 
sânge uman cu una nedeformată. de sânge de iepure (0,0070), de pisică 
(0,0063), de porc (0,006) de bou și de cal (0,0056), de berbece (0,005). 
sau chiar de capră (0,0046). 

De unde tot atâtea cauze de eroare de interpretare, aşa, că, numax
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pe baza probei anatomice, expertul nu poate fi nici odată categoric în. concluziunile sale. 
+ 

x x 

Inainte vreme se căuta demonstraţia originii sângelui şi prin izolarea globulelor albe, ale căror caracteristice sunt: conturul ne- regulat rotunjit, suprafaţa granuloasă, cu un diametru mijlociu de 0,009 mm.; iar deosebirea lor esenţială de hematii e, pe lângă 
culoare, şi prezența unui nucleii (care se observă în contact cu - apa sau cu acidul acetic). Ca număr, ele sunt, faţă de globulele „roşii, în proporţia de 1 la 500 (în condiţiile normale) şi de 1 la '60 (170 sau chiar 200) în vasele splinei și ale ficatului. Proporția aceasta nu e însă constantă: globulele albe sunt mai numeroase la copii şi la femeea însărcinată. 

Proba, cu prezenţa globulelor albe e nulă, pe deoparte pentrucă "aceşti corpusculi există şi în sângele animalelor, iar pe de alta, pentrucă celule identice se găsese şi în limfă, mucus, chil. 

2. Proba cristalografică. 
In compoziţia, sângelui intră diverse substanţe mai mult sau mai puţin eristalizabile şi anume: 1) hemoglobina (hematoglobina, hematocristalina) care se descompune în globulină şi hematină; 

2) hematina (hematosina) adică hemoglobina fără globulină, e o substanță stabilă (care nu dispare nici după trecere de ani și care suportă o temperatură până la 180); 3) hematoidina, derivat al hematinei, se produce spontan în revărsările vechi; 4) hematina e cristalul artificial din a, cărui prezenţă se trag concluzii pozitive în examenul cristalografie al sângelui. 
Bazată pe constatarea că,. dizolvată, hemoglobina se eristali- zează cu o configuraţie deosebită pentru ficeare specie de animal, - proba cristalografică se administrează prin procedee deosebite, bo- tezate după numele acelora cari le-au preconizat: reacţiunea 'Teich- mann (producerea de cristali de clorhidrat de hematină), reacţiunea Strzyzowski (producerea, de cristali de iodhidrat de hematină), reacţiunea Hussan-Sarda (producerea de cristali de bromhidrat de hematină), Teacţiunea Lecha-Marzo (producerea, de cristali de he- mochromogen), procedeul Moser (producerea, cristalilor cu ajutorul . apei). 

A. Reacţiunea Teichmann. 

Ea consistă în producerea cristalilor de clorhidrat de hematină prin combinarea, sub acţiunea, acidului acetic, a clorurei de sodiu din sânge și-a hematinei din lichidul sanguin. Reacţiunea. observată pentru înfâa | oară de Teichmann în 1853, a găsit prima ei aplicare medico-legală într'o expertiză făcută de Brucke, iar Erdmann a modificat unele detalii tech-
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nice, dând procedeului forma: de atunci "constant utilizată. Extrem de sensibilă, reacţiunea 'Teichmann dă rezultate pozitive și cu pete vechi de câţiva ani. 
a) Unicul reactiv întrebuințat. e deei acidul acetic glacial (cel hidra- tat ru provoacă reacţiunea). 
d) Technica, — 1, Prepâraţia. — Se ia o crustelă din pată şi se dizolvă într'o slabă soluţie (1 la 100) de clorură de sodiu. : 
Dacă nu se poate detașa o crustelă depe: suportul petei, se taie un fragment din aceasta și se macerează tot în apă sărată, 
2. Reacţiunea se obţine în chip rapid sau în chip lent. In procedeul rapid: pe o lamă de sticlă se'pune o picătură, din soluția, sanguină Şi, la, flacără, se lasă să se evaporeze încet, astfel ca temperatura să nu treacă de 60%. (Controlul temperaturii se face ducându-se mereu lama "pe dosul mâinii, care poate suporta :o astfel de temperatură). Reziduul depe lamă se acoperă cu o la- 

melă, iar în dreptul uneia din : 
laturile acesteia, se pun câteva, 
grăunţe de sare de mare. Se a- 
daugă apoi, la oarecare depăr- ; 

   

    
  

  

  

Fig. 109, — Prepararea extractului din pată Fig. 110. — Criatalii de pentru examenul microscopie. - hemină. 

tare de depozitul de sare (prin care va străbate), o picătură de acid acetic (fig. 109). Preparatul se încălzește 'din nou până .la fierbere, După evapo- rarea acidului acetic, se constată formarea cristalilor de hemină (fig. 110). 
In procedeul lent, lama, se prepară la fel ca în cel rapid, cu deose- birea, că, se provoacă evaporarea succesivă a atâtor picături din soluția 

sanguină, până se observă pe lamă un mic depozit circular de o coloraţie 
destul de pronunţată. Se depune o picătură de acid acetic 'în centrul depozitului colorat şi se încălzește încet, însă nu centrul, ci circonferinţa 
preparatului. După evaporarea acestei prime picături de acid acetic, se repetă evaporarea succesiv cu alte 6—9 picături. Pentru petele depe un 

- suport lemnos sau metalic, ne servim de următorul procedeu: Crustela de sânge din pată se moaie cu o picătură, dintr'o soluţie de clorură de sodiu 
(1 la, 100) şi apoi se lasă să se usuce. Preparatul e încălzit în urmă până 
la fierbere în acid acetic — și cristalii de clorhidrat de hemină apar dela 

* suprafaţă la centrul preparatului. 
Preparatul se examinează la microscop - (cu obiectivul Nr. 6). 
c) Interpretarea şi cauzele de eroare. — Cristalii de clorhidrat de 

hematină (de un brun cenușiu și translucizi) (fig. 110) se observă dispuşi 
în cruce sau în stele, au forma, de prisme lunguieţe sau rombice, mărimea, 
lor (care e în funcţiune de durata răcirii) variază dela 0,001—0,020 mm. 
(Dacă aceste caractere nu sunt destul de. pronunţate, se încearcă, veri- 
ficarea prin procedeul Morache — examenul preparatului la lumina 
polarizată: substanţele albuminoase sau .saline, ca 'unele ce sunt isotrope,
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-lasă un câmp obscur, pe când cristalii de hemină, ca -unii ce Sunt aniso- „tropi, sunt vizibili. Cristalii aceştia se pot conserva vreme de ani de -zile şi nu sunt solubili în apă, alcool și eter; sunt însă solubili în amoniac şi într'o soluţie de potasă; acidul sulfuric și potasa, concentrată, îi distrug cu desăvârşire, i „o. Dacă prezenţa cristalilor de clorhidrat de hematină e o probă sigură -A sângelui, sunt însă și: cauze de eroare în interpretare. Așa, Descout și "Wibert au observat că soluţiunea obţinută, prin macerarea, unor ţesături “albastre (vopsite cu indigo), în contact cu acidul acetic, dă cristali cari, ca formă, seamănă foarte mult cu cei de hemină. De aceea, înainte de -A încerca reacţiunea 'Teichmann, e necesar de a se examina, produsul maceraţiei şi de a supune o porţiune din țesutul nepătat; la o probă de control, 
. | 

- Absența, cristalilor de clorhidrat de hematină nu e nici ea, o dovadă peremptorie că pata nu e. de sânge, pentrucă alterarea, sângelui e una -din cauzele esenţiale ale neformării acestor cristali specifici ai lichidului -sanguin,. 

B. Reacţiunea Stryzowski, 

| Mai expeditivă și mai simplă decât aceea a lui Teichmann, reacţi- "unea, aceasta, are de obicet; producerea, de cristali de iodhidraţ de hematină . (mici prisme rombice). | 
a) Reactivii. — Se amestecă bine: alcool 1 ce. c., apă distilată 1 e.e., „acid acetio glacial 1 c. c., acid iodhidric incolor 2 picături (dacă acidul “e colorat, 3 picături). 
b) Lechnica. — O crustelă sau 0.porţiune din pata suspectă (în :stare uscată) se depune pe o lamă de sticlă şi se acoperă cu o lamelă. - Prin interstiţiul dintre cele două, plăci se strecoară câteva, picături din -reactivul rezultat din amestecul. indicat. Preparatul se ţine la flacără (10—20. secunde), iar pierderile datorite evaporării, în țimpul încălzirii, -se repară prin introducerea de noui picături de reactiv. 
c) Interpretarea şi cauzele de eroare. — Apariţia cristalilor de iod- hidrat de hematină e un semn pozitiv al naturii sanguine a petei “examinate. 
Şingura cauză de eroare în interpretare poate fi datorită vechimii -reactivului, care nu-și păstrează proprietățile decât cel mult 24 ore. 

- Q. Reaciţunea Hussan-Sarda se deosebeşte de precedentele prin aceea -că reactivul e modificat pentru producerea, cristalilor de bromhidrat de 
hematină. 

D. Reaoţiunea Lecha-Marzo — producerea, cristalilor de hemochro- “mogen — e încercată mai ales în cazurile în cari reacţiunea Teichmann şi derivatele ei dau greş. Prin deosebita ei sensibilitate, proba Lecha- „.Marzo e aplicabilă nu numai în petele de sânge foarte vechiu, de sânge încălzit, de sânge tratat cu acizi şi alcali, dar și în petele de sânge -putrefiat. ” ” 
a) Reactivii sunt: 1) o soluţie iodo-iodurată a cărei formulă e: „jod 2,5 gr., iodură de potasă 0,5 gr., alcool de 96% în cantitate de 95 gr.; 22) piridină 1 picătură; 3) sulfhidrat de amoniac 1 picătură. 
b) Technica. — 1. Dizolvarea, pe o lamă de sticlă, a, crustelei
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«pulberei) de sânge sau a porțiunii din suportul pătat în câteva pică- 
“turi de piridină. , 

2. Adiţionarea unei picături - din soluţia iodo-iodurată (după for- 
'mula, arătată). | 

3. Evaporarea preparatului la o căldură temperată. 
4. Adiţionarea unei picături de piridină şi a unei picături de sulf. 

hidrat de amoniac și acoperirea cu o lamelă. - 
: c) Interpretarea. — Imediat după acoperirea cu lamela apar cris- 

talii de hemochromogen, vizibili la microscop sub forme variate (tablete 
rombice sau dreptunghiulare, ace) și colorați în roşu foarte închis, 

E) Reacţiunea Moser — care constă în obţinerea, eristalilor de hemu- 
globină prin 'simpla acţiune a apei — n'are decât o valoare de curiozi- 
“tate, pentrucă apariţia, acestor cristali nn se mai produce în petele mar 
vechi dela unele specii de animale. 

a) Reactivul, precum am spus, e apa distilată. 
d) Techuica. — 1. O porţiune de sânge lichid sau o crustelă a 

petei se pun pe o lamă de sticlă. (Dacă sângele e lichid, se lasă ca mai 
întâiu să se usuce), | 

2. Se adaugă câteva picături de apă distilată. 
3. Soluţia, astfel obţinută e mai întâiu strecurată printr'o bucată de 

pânză (pentru reținerea, fibrinei şi a corpilor streini) şi picurată pe o 
lamă de stăclă, acoperită cu o lamelă. 

4. De îndată ce marginile preparatului s'au uscat, acesta se exami- 
nează la microscop şi, dacă pata e de sânge, apar cristali specifici. 

3. Proba fizică (spectroscopia) 

4) Principiul. — Proba aceasta e bazată pe constatarea că numai 
“unele iradiaţiuni colorate ale luminii albe sunt: absorbite de sub- 
stanțele colorante. (Spectrul solar conţine numeroase dungi fine 
şi obseure, dintre cari opt sunt mai pronunţate şi situate în câmpul 
celor şapte culori: roşul, portocaliul, galbenul, verdele, albastrul, 
indigoul şi violetul. Cele opt dungi, perpendiculare pe lungimea 
spectrului, au: fost botezate cu primele opt litere ale alfabetului 
latin şi anume: cu A, dunga dela limita, din stânga a roşului; cu 
B, cea, din mijlocul roşului; cu C, dunga aşezată, pe linia, de demar- 
-caţie dintre roşu şi portocaliu; cu, D, cea din limita din stânga a 
galbenului; cu E, cea din verde; cu F, cea din albastru; cu G, cea 
din indigo şi cu H, dunga din violet). Şi cum numai materia colo- 
Tantă a lichidului sanguin, în cantitate cât de mică, dă anumite 
benzi de absorbţiune, se vede câţ de mare e valoarea rezultatului 
“examenului spectroscopie al sângelui. - 

Spectrul de absorbţiune diferă ea înfăţişare şi localizare după 
“sensul modificărilor suferite de hemoglobina oxigenată (al cărei 
spectru e însuș spectrul normal al sângelui) — modificări fireşti 
-ori artificiale, ori de ordin patologic. Vom avea dar (vezi planşa 
colorată): spectrul hemoglobinei oxigenate, spectrul hemoglobinei 
reduse, spectrul hemoglobinei oxicarbonate, spectrul methemoglo-
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binei, al hematinei, al: hematoportirinei (în examenul cu spectros- copul cel mare) şi al hemochromogenului (în examenul cu” miero- spectroseopul). | i b) Instrumentaţia. — In afară. de spectroseopul, cel maie şi de microspeetroscopul ' pomânite, în aplicaţiunile medico-legale 'curente expertul - se. poate servi şi de spectroscopul de buzunar. 
1. Spectroscopul cel mare, prevăzut cu spectrul de comparaţie Și cu micrometrul, e utilizat, în lucrările de laborator, pentru localizarea precisă 
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Fig. 111:.— Aiero-spectroscopul compus din: 1, 0 prismă triunghiulară (P), aşezată în centrul aparatului; 2. coli- matorul (B) care trimite în priză un mănunchiu de raze paralele; 3. o lunetă (4) dispusă astfel. ca să pri- mească razele venite prin prismă; 4. un micrometru (0)—o. scară gradată -cu diviziuni foarte fine fotografiate pe - sticlă — aşezat în “focarul unui al doilea colimator. 

  
* "Fig. 112.— Spectros- 

" copul de buzunar 
- în cutia lui), 

a benzilor. de absorbţiune. El nu e utilizabil decât când dispunem de o cantitate destul de mare din substanţa suspectă. 
_ 2. Alicro-spectroscopic (fig. 111), prevăzut şi el cui un spectru de comparaţie, e un ocular special care se poate adapta la, orice fel de microscop. — Intrebuinţarea, lui e recomandabilă oridecâte ori pata de examinat nu poate.oferi g soluțiune destul de abundentă şi de coriecntrată, şi atunei, prin transformarea sângelui mai întâiu în hematină, alcalină şi apoi în hemochromogen, căutăm spectrul foarte caracteristic al acestuia din urmă. o 
„8. S'pectroscopul de buzunar (fig. 112) e un spectroseop cu vi- ziunea, directă, foarte lesne de manipulat. Figurile 113 şi 114 arată modul cum trebuie dispus spectroseopul de buzunăr pentru exami-
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narea soluţiei sanguine. Dacă gradul de concentraţiune a acesteia 
e. suficient de mare, spectroscopul e dispus ca în fig. 113, adică 
transversal; dacă soluţia nu e destul de concentrată, atunci, spre 
a putea obţine o viziune prin tot lichidul, speetroseopul e dispus 
în poziţie verticală, ca în figura I4. 

După cum cantitatea și gradul de concentrare a soluţiunii ne 

(
r
o
m
i
i
 

|   AR daia A    7 

  

Fig. 113. — Spec- AR ara 
troscopul în poziţia Fig. 114. — Speetroseopul transversală, . în poziţia verticală. 

va permite de a căuta benzile de absorbţiune ale hemoglobinei oxi- 
genate şi ale diverselor modificări ale acesteia, ori numai spectrul 
hemochromogenului, și prin urmare ne vom servi de spectroscopul 
cel mare ori de microspectroseop, urmează că examenul spectros- 
copie se practică pe două căi, 

A. Spectrele hemoglobinei oxigenate şi modificate. 
a) Technica — 1) Prepararea soluţiei sanguine. — Se dizolvă, în apă distilată o crustelă a petei sau se lasă să macereze (tot; în apă disti- 

lată) un fragment din suportul pătat, până se obţine 
o soluţiune colorată în roşu (echivalentă cu o soluţie 
sanguină de 1 la 100). Soluţiunea se limpezește, prin 
filtrare. 

Ă 2, Examenul la spectroscop se face punându-se pre- 
LzinEf” . paratul fie în flaconul lui Nachet (fig. 115), fie în 

Fig. 115. — Flaco- recipientul lui Schultze (un mie vas cu pereţii para- 
nul lui Nachet.  ]eli), iar în lipsa acestora într'o eprubetă obicinuită, 

fixată pe un suport; 
b) Interpretarea se face după benzile de absorbţiune specifice soluţiei 

examinate, știindu-se că toate benzile de absorbțiune apar în. inter- 
valul dintre dungile D și E ale spectrului luminii albe. 
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I. Spectrul hemoglobinei oxigenate (sângele normal) e caracterizat, 
prin două benzi de absorbţiune demarcate printrun interval de nuanţă! 
deschisă: una îngustă şi pronunţată, în dreptul diviziunilor.81 și 85, și 
alta mai lată dar mai estompată, în dreptul diviziunilor 103 şi 104. .. 

Cauzele de eroare. — Unele substanţe colorante (picrocarminul d. e.) 
dau un spectru de absorbţiune asemănător aceluia al hemoglobinei oxi- 
genâte, — de unde o cauză de eroare în interpretare. Controlul se face 
prin transformarea, hemoglobinei oxigenate în hemoglobină redusă, al 
cărei spectru diferă de acela al materiilor colorante. streine sângelui. 

II. Spectrul homoglobinei reduse.— Acest derivat al sângelui nor- 
mal se obţine prin tratarea soluţiei de hemoglobină oxigenată, cu un agent 
reductor (câteva picături fie de sulfhidrat de amoniac, fie de oxalat feros, 
fie de hidrosulfit; de sodă). La, 'spectroscop, cele două benzi ale speetru- 
Iui hemoglobinei se luminează treptat, confundându-se şi făcând loc, în 
intervalul de demarcaţie a acestora, unei singure benzi de absorbţiune 
(banda lui Stokes). 

III! Spectrul hemoglobinei oxicarbonate.—FExamenul se face extem- 
poran, iar spectrul caracteristic se produce în sângele saturat; ori nu de 
oxidul de carbon. El.nu prea se deosebeşte de acela al sângelui normal, 
dar controlul se face (procedeul Hoppe-Seyler) prin adiţionarea agen- 
tului reductor: | CI î 

a) Dacă sângele e saturat de oxid de carbon, el nu se transformă 
în hemoglobină redusă şi atunci nu dispar cele două benzi pentru a face 
loe benzii unice a lui Stokes, , | 

5) Dacă, dimpotrivă, sângele nu e saturab de oxid-de carbon, 
cele două benzi de absorbţiune persistă, dar apare, la locul arătat, şi 
banda lui Stokes. Dar acest spectru particular nu mai poate fi bine 
interpretat (cel6 două benzi ale hemoglobinei oxicarbonate şi banda unică 
a lui Stokes sunt de o intensitate egală și deci aceasta din urmă nu mai 
poate fi deosebită de primele două), atunci când proporția dintre oxidul 
de carbon și oxigenul reziduar din sângele examinat nu mai e cuprinsă 

„în limita (determinată de Ogier) de 1 parte de sânge oxicarbonat la 10 
părți de sânge oxigenat. _ ” 

Cauzele de eroare. — 1. Prezenţa hipocloritelor în sânge poate 
modifica indicaţi, spectroscopică (observaţia lui Dervieux). | 

2. Hemochromogenul are un spectru asemănător cu acela al hemo- 
globinei oxicarhonate. De Rae 

3. Hematina. alcalină a sângelui putrefiat, prin acţiunea agenţilor 
reductori, dă un spectru asemănător celui al: hemoglobinei oxicarbonate, 
cu singura, deosebire că cele două benzi ale sale nu se află situate în 
dreptul aceloraș diviziuni micrometrice, ci ele corespund diviziunilor : 
98 și 112. i ” 

4. Erorile de interpretare pot fi evitate, întrebuinţând diverse pro- 
cedee de control bazate pe constatarea că, în prezenţa unor anumite sub-, 

„stanţe chimice,. sângele oxigenat dă chiaguri Drune,:îar cel oxicarbonat 
chiaguri -de un roşu sclipitor. Procedeul cel mai sigur e acela al. lui 
Nunkel: Se ia o soluţie apoasă de tanin (2,50 gr. la 100 gr. apă disti- 
lată) care se filtrează. Soluţia foarte diluată din sângele suspect (într'o 
eprubetă) e adiţionată cu o cantitate egală din reactivul, taninat şi e 
agitată tare. După trecere de câteva ore, dacă: sângele e normal, cheu-
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gul — care se formează — e castaniu şi cade la fund; dacă din contra sângele conţine oxid de carbon, chiagul are o coloraţie carminată. — Iacas- sagne, partizan al acestui procedeu, observă că, cu cât reacţiunea e mai vechie, cu atât e mai pronunțată, aşa că eprubeta, de verificare poate ti păstrată ca o piesă de convingere. | 
5. Spre a se evita o eroare de interpretare cu examenul spectroscopie. al sângelui luat dela un cadavru carbonizat (prin urmare oxidul de car- bon a putut pătrunde în sânge post-mortem), se recomandă, expertului de - a utiliza sângele din organele profunde. 

IV. Spectrul methemoglobinei sau al sângelui în curs de putrefacție sau alterat de umiditate ori de materiile fecale, E Dacă transformarea hemoglobinei în methemoglobină nu e decât parțială, examenul spectroscopie. va, arăta, atât cele două, benzi - caraete- zistice ale sângelui, cât și benzile specifice methemoglobinei, cari diferă însă după cum aceasta se află într'o soluție acidă sau în una alea- lină şi anume: . - , - 1. Spectrul methemoglobinei în soluţie acidă e o bandă situată în dreptul diviziunii 68 a micrometrului. —_ 2, Spectrul methemoglobinei în soluţie alcalină e o bandă foarte palidă, situată în dreptul diviziunii | 80 şi contopită, întrucâtva, cu prima din cele două benzi persistente ale hemoglobinei oxigenate. — In "ambele cazuri, spectrele methemoglobinei se întunecă și dispar începând dela diviziunea 100, 
V. Spectrul hematinei — Din cauza putrefacţiei înaintate, sau a acţiunii umidității, sângele se transformă în hematină, ale cărei Spec- . tre diferă după cum ea se găseşte într'o soluţie acidă sau în una alcalină. a) Spectrul hematinei acide e o bandă foarte aparentă situată în dreptul diviziei 58 şi care se întunecă începând dela, divizia 60. Un procedeu vechiu pentru căutarea, speotrului hematinei ce cel pe vremuri preconizat de Ritter: sângele e dizolvat în apă și alcool, în prezenţa amoniacului sau a potasei şi cu adiţionarea unui esces de acid clanhidric; la spectroscop se observă o bandă de absorbțiune lată, situată între diviziunile 106 şi 190. - | a „_b) Spectrul hematinei alcaline e 9 bandă lată, estompată, situaţă în dreptul diviziunii 80 şi care se întunecă începând dela divizia, 105.. - 
VI. Spectrul hematoporfirinei (substanţă care se găseşte în sângele parţial carbonizat) diferă după natura, ei acidă sau alcalină. Spectrul 'hematoporfirinei acide oferă trei: benzi de: absorbţiune situate în dreptul diviziunilor 80, 100 și 118, — benzi dintre cari cea din mijloe e înai pronunţată. o aa Spectrul hematoporfirinei -alealine oferă, deasemenea trei benzi situ. ate în dreptul diviziunilor 92, 108 şi 135: prima e foarte estompată, a doua. îngustă și palidă, iar -a treia foarte lată Şi de un negru intens, Incepând dela divizia 170, spectrul e obscur, o | „In aplicaţiunile medico-legale, diagnosticul spectroscopie al hemato- porfirinei: e de o deosebită utilitate, în cazurile în cari cei interesaţi a tace să dispară urmele crimei, dau [ce în parte suporțurilor petelor de sânge (îmbrăcăminte, rufe, mobile; ete.): în asemenea, pete calcinate, urmele de sânge nu se mai pot „identifica decât sub formă de hemato- porfirină, a 
Transformarea sângelui - în 'hematoporfirină devine necesară, în
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expertiza medico-legală, atunci când pata, e insolubilă în apă, potasă san 
acid acetic. Atunci se recurge la acidul sulfuric concentrat (procedeul Erat-- 
ter): 'soluiţia -sanguină conţine hematoporfirină acidă. Aceasta, la, rândul: 
ei; poate fi transformată în: hematoporfirină alcalină, prin tratarea solu- 
ției acide cu apă: se formează precipitat de hematopofirină sub formă. 
de flocoane albicioase, amestecul se filtrează, iar precipitatul e, la rândul 
lui, mai întâiu filtrat și apoi dizolvat în contact cu potasă. 3 

B. Spectrul hemochromogenului 

"Am spus că,' atunci când pata nu poate: oferi o soluţie sanguină 
destul de mare pentru căutarea spectrului specific cu ajutorul spectros- 
copului mare, expertul, după prealabila transformare succesivă a sân- 
gelui în hematină şi hemocromogen, recurge la microspectroscop,- pentru: 
căutareai acestui din urmă derivat al lichidului sanguin. Spectrul hemo- 
chromogenului e cel mai caracteristic .dintre toate spectrele sângelui: 

a) Technica. — 1) Prepararea soluţiei. — Se încearcă solubilitatea 
petei sau direct pe suport, sau cu ajutorul unei amprente (cu hârtie suga. 
tivă albă). Dacă pata e refractară, se răzuește, -iar produsul (depus pe o 
lamă de sticlă) e tratat cu o picătură dintr'o soluţie de potasă caustică 
(30 la 100). Se obţine astfel o hematină alcalină care, la, rândul ei, pusă. 
în prezența unei picături de sulfhidrat de amoniac, se transformă în: 
hemochromogen. Operația aceasta preparatorie se realizează cu porţiuni 
foarte mici din pata examinată: ajunge 1 mm. p. de suport sau de am- 

„prentă. — Unii sunt pentru încălzirea preparatului (obţinut; numai prin 
simpla acţiune a, picăturii de potasă, caustică) timp de 2—3 minute, — 

- procedeu care e legat de inconvenientul că, sub acţiunea, căldurii, se alte- 
rează elementele figurate ale hemoglobinei. De aceia Florence propune 
lăsarea petei, timp de 30 minute, în prezenţa soluțiunii de potasă caustică. 

2. La micro-speciroscop. — După punerea lui la punct, microspectro- 
scopul e fixat la microscop în locul obiectivului și, fără a, atinge șurubul 
micrometric, se observă partea mai. colorată a preparatului. 

b) Interpretarea și cauzele de eroare, — Pata fiind de sânge, spec- 
trul hemochromogenului se manifestă prin două benzi: prima (situată: 
în dreptul diviziunii 98), îngustă, bine conturată și de un negru pro- 
nunţat; a doua, lată, estompată, mai deschisă, în dreptul diviziunii 119. 

Cauzele de eroare posibilă sunt în legătură fie cu insuficienţa gra- 
dului de concentraţiune a. soluției sanguine (în care caz banda mai lată 
nu se mai distinge decât cu mare greutate sau aproape de loc), fie cu 
efectul adiţionării picăturii de sulfhidrat de amoniac (atunci când pata, se 
detașează depe un suport de fier), de oarece această sare, prin formarea: 
sulfurei de fier, dă preparatului o coloraţie verzue. 

4. Proba biologică - 

„Primele trei probe până acum studiate nu oferă expertului 
decât un singur element de certitudine: prezenţa sângelui în pata: 
examinată. Dar aceasta nu ajunge pentru demonstraţia ce i se 

cere, de oarece misiunea; lui esenţială e de a determina originea 
lichidului sanguin, adică de a conchide dacă pata încriminată e 
făcută cu sânge de om ori cu sânge animal și, dacă se poate, cu
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sânge dela ce anumită specie zoologică, sau în fine cu-o materie 
-colorantă oarecare, . i | E Ta 

In adevăr proba anatomică,. după cum am “văzut, nu oferă 
destule garanţii de sinceritate. Ea nu. poate servi „decât. cel mult 
— și numai atunci când sângele e proaspăt — spre a se deosebi 
globulele roşii ale sângelui mamiferelor de hemaţiile oviparelor, 
reptilelor, peştilor — acestea din urmă caracterizându-se prin forma 
lor eliptică şi prin prezenţa nucleului (unic sau multiplu) central 
“Sau puţin excentric. E de observat însă că sunt şi unele specii. de 
„mamifere (cămila, lama) ale căror globule roşii au și ele aceste 
“caractere. | E a 

Probele eristalografică şi spectroscopică nu au dacât valoarea 
indicatoare că ne aflăm întradevăr în prezenţa unui lichid sanguin 
(fie prin determinarea cristalilor specifici, fie prin observârea spec- 
trului caracteristic). Diferenţierea.. cristalografică- se pretează la 
„confuzii: forma romboedrică şi aceea -a, prismelor cu patru. feţe 
e comună cristalilor din sângele omului, al câinelui, al calului; 
“prisme cu patru feţe sunt şi cristalii din sângele pisicii, al co- 
baiului, al şoarecelui. O particularitate ar prezinta-o cristalii din 
sângele de veveriţă şi de gâscă: prisme hexagonale. 

Să pomenim în sfârşit şi de. indicaţiunile de control, mai mult 
sau mai puţin susceptibile de erori de interpretare, preconizate 
de diverşi învăţaţi. Aşa, după Corin, pe când 65—70 la 100 din 
leucocitele sângelui uman sunt caracterizate prin prezenţa granu- 
laţiilor neutrofile, globulele mamiferelor sunt lipsite dei această 
particularitate. - E E 

Diagnosticul diferenţial al lui Nauman şi Day e bazat pe de- 
oparte pe proporţia fierului în sânge, pe de alta, pe aspectul cră- 
păturilor din sângele uscat. 

Tadei trage concluziuni din durata coagulării, dar avem de 
“observat că semnul nu poate fi probant, de vreme ce nici până 
astăzi nu s'a, ajuns să se determine ştiinţiticeşte toate cauzele acestui 
“fenomen. e 

Un altul, Barvuel (care s'a inspirat din observaţia, lui: Pureroy) 
ia ca indiciu mirosul sângelui care, întocmai ca mirosul sudorii Şi 
al exalării pulmonare (eu care sar confunda) ar fi, după el, ca- 
racteristie fiecărei specii animale. Şi, pentru obţinerea acestui miros 
specific (când pata de sânge e uscată), propune încălzirea, uşoară 
„a soluţiei apoase a sângelui examinat, în prealabil adiţionată eu 
-acid sulfuric concentrat. Mirosul — datorit unui principiu specifie 
foarte volatil — ar fi influenţat (la om) şi de culoarea părului. — Mi- 
„osul ar fi mai pronunţat la mascul decât la femelă. Sângele 
"uman ar avea un miros tare de sudoare umană, greu de confundat 
seu orice alt miros; acela al boului şi al calului are miros de
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balegă; sângele oaci âre mirosul lânii; sângele câinelui are mirosul 
sudorii animalului; al porcului are mirosul cocinei; sângele broaştei 
miroase a mlaștină. Nu contestăm și valoarea mirosului ca element 
de edificare, dar identificarea lui e în funcţiune de o hipersen- 
sibilitate a odoratului şi e locul să amintim de butada atât de justi- 
ficată a lui Raspail: „Nu toate nasurile pot servi de reactiv“. 

„Proba biologică are menirea, de a ne procura siguranţa că 
pata examinată e de sânge uman. Administrarea acestei dovezi 
diferă . după procedeul utilizat: reacţiunea, serurilor precipitante, 
reacţiunea anafilactică, procedeul devierii complementului, proce- - 
deul eritro-aglutinar, procedeul eritro-precipitant. Vom: expune pe 
rând aceste diverse procedee, - ” | 

I. Reacţiunea serurilor precipitante 
A) Principiul, — Această probă — mai cunoscută, în expertizele medico-legale sub numele de reacţiunea lui Uhlenhuth (învățatul german care a netezit calea de aplicare a metodei la examenul petelor sanguine . în cauzele judiciare) —'e una din cele mai sigure pentru identificarea. sângelui din punctul de vedere al provenienței. E bazată pe o serie de observaţii dintre cari prima, în ordinea cronologică, e aceea a bacteoro- „ logilor Landois și Bucher (1891), cari au stabilit că serul unui animal imunizat dobândeşte proprietatea de a aglutina, hematii în pachet, In „1895, Bordet, făcând aplicaţiunea acestui principiu; ajunge să deducă „0 a doua observaţiune și anume: injectându-se unui animal ser defibrinat provenind dela un animal de o specie diferită, serul primului animal, în prezenţa unui sânge de aceiași natură cu acela care servise la injec- țiune, capătă, pe lângă proprietatea de a, aglomera globulele roșii, și 

pe aceea, de a provoca, formarea unui precipitat, — fenomen care nu se 
reproduce cu serul unui animal neimunizat. Bordet a mai făcut şi obser- vaţia complimentară: dacă în loc de ser uman se injectează iepurelui. 
utilizat sânge de om, serul animalului dobândește - proprietatea, de a. dizolva, hematiile umane. Câţiva ani mai târziu, Tehistowiisch, care a reluat experienţele pe o scară mai mare (injeeţiunile fie cu ser de țipar, fie cu gel de cal) confirmă, temeinicia legii de precipitare. - 

Proprietatea aceasta a serurilor precipitante e curând exploatată de Uhlenhuth (în 1901 în Germania) pentru diagnosticul medico-legal al originii sângelui. Eficacitatea metodei a. fost confirmată de lucrările lui. Nattal, Smith, Singer, YVassermann, Schiitze, Ziemke, Barthe, Linos- sier, Lemoine, Fuhrmann. - 
„_* Apheaţiunea medico-legală a probei serurilor precipitante dă rezul- tate uluitoare în mai multe afaceri celebre, în cari identificarea, făp- taşului crimei depindea exclusiv de demonstrarea, originii sângelui depe hainele ori obiectele aparținând acestuia. — Metoda e riguros ştiinţifică, de oarece s'a făcut contra-proba: s'a, constataţ că, deopildă, serul unui iepure injectat cu ser uman şi. apoi adiţionat cu sânge- de om, își mani- festă numai decât puterea. precipitantă, pe când . serul aceluiaș iepure 
(astfel injectat cu ser uman) nu precipită sângele de câine (ale cărui hematii au un diametru aproape identic cu acela al giobulelor roșii umane). 

Reacţiunea serurilor precipitante e de o sensibilitate extremă: rezul-
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tatul e pozitiv. cu: o infimă .cantitate de sânge (chiar cu soluţii sanguine 
incolore) și cu un sânge cât de vechiu (Uhlenhuth.a: obţinut :reacția 
pozitivă cu pete de sânge mai vechi de 20 ani, găsite pe suporturi lem- . 
noase ori metalice; iar Dervieux u realizat, reacţiunea cu sânge de peste 
4000 ani, dela o mumie egipţiană). : a 

Nici putrefacţia — cu condiţia însă, ca ea să nu fie atât. de înain- 
tată, încât să fi disociat cu totul albuminele — nu constitue o piedică, 
la obţinerea reacţiunii (Leclereq).. E 

Deasemenea, nu exercită nici o influenţă asupra, activităţii precipi- 
țante originea, sângelui dela cadavre de oameni morţi prin otrăvire sau 
de o boală infecțioasă. . | 

Reacţiunea specifică e obţinută şi cu soluția, sanguină a unei pete 
formate dintr'un amestec de sânge diferit, - Sa 

După cum nici aerul nici lumina nu iau sângelui propietatea precipi- 
tării în prezenţa, antiserului, tot; aşa, frigul nu constitue o cauză de anu- 

„lare a reacţiunii, care rămâne pozitivă şi cu pete de sânge ce au suportat 
o temperatură de — 10”. In ce priveşte căldura, e de observaţ că activita- 
tea, serului precipitant încetează la. un sânge, care a suportat: o tempe- 
ratură mai mare de + 65, a e 

B) 'TPechnica reacţiunii serurilor precipitante comportă cinci ope- 
rațiuni de laborator: 1) prepararea sângelui din pata de examinat; 
-2) procurarea și prepararea serului” de injectat; 83) prepararea animalului 
de injectat și practica injecţiilor; 4) colectarea serului precipitant; 
5) titrarea serului, : | 

1. Prepararea sângelui din pală. — Cu luarea tuturor precauţiuni- „lor de ordin antiseptic necesare, desprindem. cu scalpelul (depe suportul 
- lemnos sau metalic) o crustă de sânge (identificată ca atare prin unul 

din procedeele cunoscute), ori tăiem cu foarfece.o porțiune din țesutul: „pătat. | 
Crustela sau porţiunea suporiului sunt lăsate să macereze într'o eprubetă cu o soluţie sterilizată de ser fiziologie. Proba, reacţiunii seru- rilor precipitante va fi nulă, dacă pata examinată nu va, conține cel puţin 

0,001 gr. sânge. Eprubeta, se pune într'un mediu răcoros: în soluția, uşor rozată, se produce după câteva ore (mai curând dacă, pata e recentă), disoluția albuminelor. Soluţia, care e apoi limpezită prin filtrare, decan- tare și centrifugare, trebue să fie foarte diluată, (1 la, 1000). şi neutră (pentru neutralizarea ei se întrebuinţează potasa — dacă e acidă, acidul „acetic — dacă e alcalină). Gradul de diluare se verifică prin observarea unei. uşoare opalescenţe la încălzirea într'o altă epubretă a unei părţi din 
soluţie, adiționată cu o urmă de acid nitric, . | a 

Putându-se totuş întâmpla, ca lichidul să mai păstreze urme de cor-. puri streine — a, căror prezenţă ar. putea să denatureze reacţiunea — Balthazard recomandă o dialisă prealabilă: Soluţia “e introdusă înt'o punguliță de pergament (de forma unui deget de mănuși); punguliţa, legată, strâns la, gură, e lăsată în apă distilată timp de 24 ore. In acest interval se produce eliminarea tuturor substanţelor dialisabile; In ce priveşte inconvenientul precipitării globulinelor, 'el se: poate 'repara prin adiționarea, unei mici cantități de clorură de sodă, care le redizolvă. 
2. Procurarea şi prepararea serului de înjectat.: — Practica, a arătat . că, pentru obţinerea precipitării, nu e numai decâţ nevoie de ser san- gun (extras îndeobşte din sângele uremicilor, din sânoele unui om sănă-
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“tos, obţinut prin punerea ventuzelor. scarificate, din sângele din inima unui cadavru proaspăt, din: sângele stors dintr'o placentă. proaspătă; sângele e centrifuga pentru izolarea, serului epurat de elementele figu- „Tate ale lichidului sanguin). Proba e tot atâţ de coneludentă, prin utili- zarea, lichidului pleural ori a lichidului aseitie cari, în vederea injee- țiunilor succesive, se concentrează, pe calda, evaporării şi se conservă (în ampule de sticlă închise la „flacără), după, ce în prealabil au fost adiţi- onate fie cu eloroform (10 la 100), fie cu acid fenic (0,5 la sută). . 3. Prepararea animalului de înjectat şi practica înjecţiilor, — Pen. ru examinarea, sângelui uman se întrebuințează de preferinţă un iepure adult (în greutate de circa 2,5 kg.) | 
Injecţia serului uman în iepure se face, cu ajutorul unei seringe; san pe calea subcutanată, sau pe cea intraperitoneală sau, însfârşit, pe calea, intra-venoasă, a | 4) Injecţia subcutanată se practică, după ce mai întâiu s'a tăiat părul animalului şi s'a, badijonat, pielea, locului cu tinctură de iod. (Spre a se evita, formarea de abcese, ne vom feri de a face mai multe injecții în acelaş loc). 
b) In practicarea infecției întra-peritoneale se va, opera, cu băgare de seamă ca nucumva, să se înțepe intestinul. 

"€). Îmjecţia întra-venoasă se practică în vena marginală a urechii. 
In ce priveşte numărul injecţiilor și doza fiecăreia, din ele: se fae 

5—6 injecții de 2—3 ce. ser, la intervale de 2-3 zile dela, o injecție la alta; în nici un caz, spre a, se preîntâmpina accidentele anafilactice 
generale, nu se va lăsa să treacă mai mult.de 18 zile între prima și ultima - injecție. (Pentru evitarea unor eventuale accidente anafilactice 
locale, atunci când s'a. practicat injecţiile subcutanate, se recurge la vac- 
cinarea anti-anafilactică a lui Beyedka: ultimele două injecții se fac pe " calea intra-peritoneală). 

Şcoala, lyoneză a lui Lacassagne practică injecțiile tot în număr de' 
5—6, însă în doze mult mai mari (10 ce. fiecare), la intervale de 6 zile 
şi numai pe calea subcutanată sau intra-peritoneală. Controlul sănătății 
animalului se face prin cântărirea, zilnică a acestuia. 

4. Colectarea sângelui şi conservarea serului precipitant se face 
în a 8-a zi dela ultimă injecţiune (Balthazard propune ca, în ajunul 
colectării, iepurele să fie lăsat să postească) şi, cu luarea tuturor pre- 
cauțiunilor de asepsie, se procedează, astfel: | 

a) O canulă de sticlă, cu capătul subțire, e introdusă în carotida iepurelui; din canulă sângele e colectat întrun recipient sterilizat, dea- semenea de sticlă. — Lacassagne propune colectarea, sângelui fie prin „ flebotomia unei vene a urechii, fie prin puncţiunea inimii. Cantitatea maximă necesară pentru expertiză e de 10-—15 ce. 
d) După formarea și retracțiunea cheagului, se decantează serul — care e repartizat în mai multe ampule (cu volumul de 1 cc.). Aceste ampule se conservă, la adăpost de lumină, în contact cu ghiaţa. 
Se poate recurge şi la alte procedee de conservare. Cel preconizat de Ekrlic), şi Gregorjew şi care consistă în uscarea, serului în vid, pe plăci de sticlă: cantitatea necesară de ser precipitant pentru fiecare probă se obţine prin dizolvarea în apă a produsului obținut prin răzuirea seru- lui uscat. — Corin recomandă colectarea pe 'hârtie sugativă (uscată în urmă) a globulinei din ser, obţinută prin precipitarea cu sulfat de mag-
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nezie. Pentru facerea, reacţiunei serului precipitant, se taie un fragment din. hârtia, îmbibată şi se lasă: să macereze în puţină apă distilată. — Serul se mai poate conserva „prin. adiţionarea, de cloroform, acid. fenie, . fluorură de sodă sau orice altă substanță antiseptică. — Serul aștifel tratat poate să-şi conserve timp de câteva luni proprietatea sa precipitantă. 
5, Titrarea anti-serului. — Inainte de a, proceda la producerea, reac- țiunii (ultima fază a probei decisive) activitatea, serului precipitant e încercată, pe calea titrării lui: | . 
a) Se ia sânge (fie prin flebotomii, venei auriculare marginale, fie prin puncţiunea inimii) dela. iepurele imunizat şi -(după procedeul mai sus descris) se separă din el serul, a 
D) In 5 eprubete mici se pune câte 1 ce. din serul uman. diluat într'o soluţie sterilizată de clorură de sodiu (0,85 la 1000), cu tăria gradată de 1 la 1000, 1 la 5.000, 1 la 10.000, 1 la 20.000 şi 1 la 50.000. Soluţia din fiecare eprubetă e adiționată cu 0,1 ce. din serul de încer-- care al iepurelui imunizat, care cade la fund: adiționarea se face lăsân- du-se că antiserul să se prelingă, pe peretele eprubetei (ţinută, în poziţie înclinată). - ! | 
c) Apt de a servi pentru provocarea, reacţiunii, prezenţa antiseru- lui trebue să producă în cele 5 eprubete următorul fenomen: , In eprubeta cu diluţiunea; 1 la 1.000 apare, după cel mult 5 minute, 

la nivelul suprafeţei de demarcaţie a serului uman şi a antiserului, o tur- burare care în urmă se accentuiază de jos în sus, terminând prin for- marea unui precipitat floconos. . | Se notează și în celelalte 4 eprubete durata şi fazele procesului observat la prima eprubetă." 
" Precipitatul trebue să se formeze în cel mult 20 minute (în primele 4 eprubete), pentrucă numai un antiser precipitant în eprubeta, cu serul uman diluat în clorură de sodiu în proporţie de 1 la 20.000 are minimul de tărie necesară în aplicaţiunile medico-legale, . 
C) Reacţiunea şi interpretarea. — 1) -Dozarea. — Reacţiunea. se produce prin următoarea dozare: la 9 părți de antiser (0,9 ce.) 1 parte (0,1 cc.) din serul extras din pata de sânge examinată... In orice altă . proporție, interpretarea e anevoioasă: amestecându-se doze egale de ser * “şi antiser, precipitatul e abea, perceptibil, iar dacă doza de ser'e mai 

mare ca, aceea de antiser, precipitatul nu se poate observa, “de oarece e „ dizolvat de escesul de ser. | 
Antiserul, care cade la fund, e introdus pe cale de prelinmere dea- lungul eprubetei în care se află serul Şi care e ţinută în poziţie înclinată. 
In primele 5 minute, trebue să se producă o turburare în -planul 

de demarcaţiune a celor două lichide. In interval de alte 5 minute (adică la 10 minute dela, începerea experienței), trebue să se observe mişcarea, 
ascendentă (până la straturile superioare), a turburării. După alte 10 - 
minute (adică Ja 20 minute dela începutul experienţei) trebue să se 
observe formarea precipitatului floconos (despre care am vorbit la titra- 
rea antiserului). A 

- Ca mijloc de. verificare a calităţii şi specificităţii antiserului, se 
recurge la procedeul Thlenhuth: ă 

Se iau 6 eprubete mici în cari: se pune: 
1. Soluţie din sângele examinat — 1 ce. | 
2. Soluţie din clorura de sodiu sterilizată (0,85 la 100) — le...
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3. Ser de iepure, normal (diluat 1 la 1000) — dc. -.- . 
-4. Ser. de bou, normal (deasemenea diluat 1 la, 1000). — 1 ce. 

5. Soluţie obţinută cu un fragment nepătat din suportul petei de 
sânge —-1 ce, - ă ae E | 

6. Ser uman (diluat; 1 la 1000) — 1 ce. ! 
Soluţiunea fiecăreia din cele șase eprubete e adiţionată (în modul 

deja arătat) cu câte O,L: cc. antiser. . 
Ca pata. să fie de sânge uman, trebuie.ca reacţiunea prin antiserul 

iepurelui . (fenomenul precipitării consecutive turburării lichidelor ames- 
tecate) să'se observe numai în eprubetele No. 1 şi No. 6. 

Thoinot face proba de verificare cu un sistem de numai 5 eprubete: 
» - 1: Soluţie din sângele depe pata examinată — 0,9 ce. 

2. Ser fiziologie (care a servit la prepararea. soluţiei de sânge de 
examinat) — 0,9 cc. | 

3. Soluţie din sângele depe pată — 0,9 ce.. | 
4. Soluţie sanguină provenind dela un alt om decât acela al cărui : 

sânge e examinat — 0,9 ce. | . - 
5. Soluţie provenind din -macerarea unui fragment nepălat din 

suportul petei. . . | 
Se adiţionează în cele 5 eprubete: 
1. Ser.precipitant — 0,1 cc. | 

„2; Ser normal dela un alt iepure — 0,1 cc. 
3. Ser precipitant — 0,1 ce. 
4. Ser precipitant — 0,1 ce... 

"5. Ser precipitant — 0,1 cc. . - i | 
Astupate, cele 5 eprubete sunt puse într'o etuvă la 37. | 
Pentru ca proba, să fie concludentă, trebue ca, după vreo 10 minute, 

să se observe formarea precipitatului floconos numai în eprubetele No. 1 
şi No. 4; reacţiunea trebuc să fie nulă în eprubetele No. 2, No. 8 şi AWo. 5. 

Școala Iyoneză a lui Lacassagne procedează mult mai simplu. 
- "1. Intr'o eprubetă '(6—8 mm, diamotru) se pune 2 ce. din soluţia 

sanguină, (obţinută prin macerarea petei în soluţia fiziologică de clorură 
de sodiu, sau într'o soluţie de sodă — dacă pata e prea vechie).. 

2. Se adiţionează 1 ce. din serul iepurelui vaccinat, 
3. După un interval (care variază în raport cu vechimea petei) se 

observă mai întâiu o turburare în interiorul amestecului celor două lichide, 
„iar după trecerea de 24 ore, apare (pe fundul sau pe pereții eprubetei) 
un precipitat, floconos. a | 
-D) Cauzele de eroare. — 1) Din capul locului trebue să observăm, 
alături de Linossier (comunicare făcută în'1902, la Academia. de Medi-: 
cină din Paris), că antiserul: extras: din iepurele imunizat nu e absolut 
specific serului uman, de oare ce acest antiser precipită — cu mai puţină 
sensibilitate, e adevărat — și serurile de cal, bou, 'câine,. berbece, pore, 
cobai, puiu de găină. Tot după Linossier, această cauză, de eroare se poate 
evita, practicându-se reacţiunea 'cu o soluţie de sânge diluată (1 la 1000), 
care nu precipită decât cu antiserul corespunzător. 'Thoinct a observat că 
antiserul sângelui uman precipită și sângele: maimiuţelor antropoide, însă 
mult mai slab și nu provoacă decât simpla turburare a ariestecului de 
lichide, cu sângele dela maimuţele inferioare. | 

2. In al doilea loc, e'de reţinut că precipitarea. nu e 'o caracterizare 
neîndoioasă a însăş prezenţei sângelui în pată, ci numai a prezenței albu-
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„minelor și a globulinelor — ceiace se poate verifica prin adiţionarea, la an- 
tiser a uneia din următoarele substanţe organice: lichidul ascitic, lichidul . pleural, : mucusul cavităţii nazale, urina albuminoasă. Singurul element. "- probatoriu dobândit prin reacţiunea precipilantă e deducțiunea certă că so- 
luţiunea obţinută prin maceraţiunea pelei e aceea a'unui lichid uman. Ca- racterizarea, sângelui trebue în prealabil făcută prin. celelalte: metode -de încercare, | - 

"9. Cu soluţia petei de sânge depuse pe mortar și var, rezultatul reacţiunii: e negativ,-care poate însă fi pozitiv, dacă izbutim să eliminăm - varul din soluţie, - 
4. Cu laptele femeii nu se poate obţine reacţiunea. . 

E) Examenul comparațiv. — Ca o garanţie în plus, Lacassagnr - recomandă examenul comparativ al sângelui din diversele specii de ani-- male dela cari ar putea fi sângele din pată. o 
Pentru aceasta, trebue ca, iepurele utilizat pentru procurarea serului: precipitant să fie injectat cu ser dela animalul respectiv (cu ser de câine, * 

de bou, de cal, de berbece, de paseră). E însă de observat (Phoinot) că se: pot întâmpla confuzii: așa, un ser precipitant al sângelui calului e pozitiv 
şi pentru sângele măgarului; serul precipitant al serului caprei e activ şi pentru sângele berbecelui; un ser precipitant al sângelui .unui mamifer precipită mai mult sau mai puţin sângele tuturor mamiferelor, e însă inac- tiv în prezenţa, sângelui păsărilor, reptilelor şi:al batracianelor. . 

II. Proba devierii complementului.. 

A) Principiul. — Procedeul, — care e întrucâtva, o derivaţiune 
a metodei precedente și pe care Neisser și Sachs cei dintâi l-au aplicat'la, determinarea. originii sângelui — are avantajul de a da o reacțiune și 
mai sensibilă decât; aceea a serurilor precipitante: rezultatul e pozitiv cu o cât de neînsemnată urmă, de sânge în pata examinată. 

Metoda e bazată pe observaţiunea: făcută de Metehnikoff (la Institu- 
tul Pasteur din Paris), că hematiile de gâscă, injectate în peritoneul unui 
cobai, erau numaidecât digerate de fagociţi, pe când aceleaşi hematii, puse - în contact în zitro cu serul cobaiului, nu sufereau nici o modificare. Bor- "det (în 1899), Belfanti, Carbone, Ehrlich, Morgenroth, Neister şi Sachs (deja pomeniţi) au verificat principiul savantului, rus, stabilind legea, 
că serul unui animal vaccinat cu sânge defibrinizat provenind dela un alt „animal și de specie deosebită, are proprietatea de a hemoliza, globulele roșii - ale acestui din urmă animal, adică de a provoca, eliminarea, hemoglobinei - 
din hematii. " a . 

Hemolisa. aceasta e produsul acţiunii a două elemente: complementul (alexina — substanță albuminoidă care se găseşte în serul normal al ori- cărui animal și care nu rezistă unei călduri de 56%) şi sensibilisatricea (amboceptorul — substanţă, specifică substanţei care a fost injectată în organismul animalului de experienţă; rezistă unei călduri de 56%), . 
B) Pechnica, —_ ]. Defibrinizarea. — Globulele roșii din sângele! 

de berbece defibrinat, după ce au fost spălate bine într'o soluţie (0,85 la 100) de clorură de sodiu, spre a fi epurate de plasma sanguină, sunt colee- tate 'pe cale de centrifugare şi puse în suspensiune într'o soluţie fiziolo- „gică de 10—20 ori mai mare decât canţitatea iiiţială a sângelui... 
2. Serul cu ambocejtorul hemolitic. se obține după practicarea la un 

iepure a 3-1 injecţiuni de sânge defibrinizat de berbece, -
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3.- Serul cu complementul — ser normal de cobai — care însă își 
pierde proprietatea, specifică după trecere de 2-3 zile dela colectarea sân- 
gelui animalului. | a. , 4, Antigenul — constituit de albumina, din sângele numai. depe pată 
— are proprietatea pe de o purte de a se alia cu amboceptorul. specific 
din serul iepurelui vaccinat cu sânge defibrinizat de berbece, iar pe de 
alta: de a devia complementul prezinte al serului normal de cobai. | 

5. Titrarea  amboceptorului, complementului şi a antiserului. — 
Inainte de a se practica reacţiunea, se procede la, titrarea amboceptorului 
şi complementului — și în urmă la, titrarea, cantităţii de antiser de adiționat. 

a) Titrarea 'amboceptorului, —. Intr'o serie de 9 eprubete mici se 
depune câte 1 cc. de hematii de sânge de berbece, diluate (5 la 100) 'într'o 
soluţie 'fiziologică, de clorură de sodiu. | 

Soluţiile din toate eprubetele — afară de ceu din eprubeta No. &, 
care va; servi ca, element de control — sunt adiţionate cu câte 0,1 co. de 
ser de cobai (în care se află complementul). . 

Lichidul din fiecare eprubetă e adiţionat cu cantitatea necesară de 
soluţie fiziologică, spre a' se obţine, la fiecare în parte, volumul de 2-3 
ce. de lichid. Pa | 

Soluţiile din primele 7 eprubete - sunt adiţionate cu cantităţi des- 
crescătoare (în ordinea lor numerică) din amboceptorul specific (înce- 
pându-se cu 0,01 ce. şi încheindu-se cu 0,0001 ce., pentru a crește din 
nou la 0,01 în eprubeta No. 8. Avem deci următoarea gamă: 0.01 — 
0,005 — 0,0025 — 0,001 —- 0,0005 — 0,00025 — 0,0001 — 0,01 —0). 
Eprubeta No. 9 — care servește ca element de control — nu capătă 
amboceptor. | 
Și atunci se observă că hemolisa, din complectă în primele 1 epru- 

bete, devine numai pronunţală în eprubetele No. 5 şi No. 6, apoi slabă 
„în eprubeta No. 7, spre a fi nulă în eprubetele No. 8 şi 9 | 

Din observarea primelor + eprubete, putem deduce că pentru obține- 
rea reacţiunii ajunge 0,001 cc. din serul conţinând amboceptorul — can- . 
titate minimă necesară pentru provocarea hemolisei complecte. | | 

d) Titrarea complementului. — Odată fixată cantitatea minimă 
- de amboceptor, necesară la producerea, reacţiunii, se poate proceda la tit- 
rarea complementului, prin 'adiţionarea (în prezența unui ce. de hemaţii 
de berbece) la 0,0001 ce. de amboteptor, de cantităţi crescătoare de 'com- 
plement; (ser de cobai) într'o progresiune aritmetică ai cărei termeni ex- 
tremi sunt 0,1 şi 0,9 c.e,, iar raţiunea O, adică: 01 — 0,2 — 0,3 —0,4: 
— 0,5 — 0,6 — 0,1 — 0,8 — 09. - 
* Observând cele 9 eprubete, constatăm că hemolisa, e complectă în 
primele 2 eprubete, pronunţată în eprubetele No. 3, No. 4 şi 5, slabă în 
prubetele No. 6, No. 7 şi No. 8, şi nulă.în eprubeta No. 9. - 

Reacţiunea fiind desăvârșită atât în eprubeta No. 1 cât și eprubeta 
No. 2, urmează că, spre 'a se obţine hemolisa complectă, e nevoie de o 
cantitate minimă de 0,8 cc. de ser cobai (care conţine complementul), 

c) Tilrarea antiserului (care e considerat încercat, sub raportul 
proprietăţii sale precipitante, cu 1 la 10.000). Se constată că adițioharea 
de 0,1 cc. de antiser, (în prezenţa a 0,001 ce. de amboceptor, a 0,1 cc. 
de complement şi a 1 ce. hematii de berbece) deviază complementul 
(adică provoacă hemolisa conplectă) numai în prezența serului uman. 

Se mai constată că soluţia, de clorură de sodiu — singură sau chiar 
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în prezenţa cumulativă a, serului uman, a complementului şi a ambocep- torului, dar în absenţa antiserului, nu provoacă hemolisa spontanee a 
hematiilor de berbece. - 

C) Reacţiunea.— Se pune în 5 eprubete câte o cantitate de 
0,03 ce. de antiser (suficientă spre a împiedeca, hemolisa totală) care e 
adiţionată cu 0,1 ce. ser de cobai (care conţine complementul) şi canti- tăţi crescătoare din soluția petei de sânge (1 la 1000) şi anume: O,1 cc. 
în eprubeta No. 1; 0,25 ce. în eprubeta No. 2; 0,5 ce. în eprubeta, No. 3, 
0,75 ce. în eprubeta No. 4 şi '1 ce. în eprubeta, No. 5. In fiecare eprubetă ' 
se adaugă o cantitate de soluţie fiziologică, de clorură, de sodiu, spre a 
se obţine volumul de 3 cc. - . 

Cele 5 eprubete sunt ţinute la etuvă (la 31") timp de o oră. Apoi 
se adiţionează, în fiecare din ele, un. amestec de 0,001 ce. amboceptor 
și 1 ce.. din soluţia hematiilor de berbece (5 la 100). După o trecere de 
1-2 ore, nu trebue să vedem producându-se hemolisa totală în nici ana din 
eprubete, dacă pata examinată era de sânge uman, de oarece lipseşte com- 
plementul care a fost deviat de antieenul din serul uman, antigen 'care 
în acelaș timp s'a aliat cu. amboceptorul specific, Dimpotrivă, dacă pata 
mu era de sânge uman, antigenul nu mai avea proprietatea devierii com- 
plementului şi hemolisa se opera. e 

D) Cauzele de eroare sunt datorite pe deoparte naturii complicate 
a technicei, iar pe de alta dificultății de interpretare. . 

“III. Proba anafilactică 

A) Principiul. — Proba aceasta a sângelui e bazată pe impor- 
tanta observaţiune făcută de fiziologul francez Charles Richet, că se 
poate provoca o hipersensibilizare a -unui animal faţă de anumite sub- 
stanţe, a căror injeoţiune să-i cauzeze grave aceidente şi chiar moartea, 
Observaţie dedusă din următoarea. experienţă, făcută în colaborare cu 

- Potier: A injectat unui câine 0,04 gr. la 1.000 gr. dintr'o soluţie (0,05 
la 100) de -actino-congestină (care e o otravă extrasă, din tentaculele acti- 
niei). După trecere de o lună dela această injecție zisă preparantă, a făcut 
câinelui o a doua injecție, în doză de 20 ori mai mică decât prima, 
(0,0025 gr.) din aceiași soluţie: abea a, practicat injeeţia, şi animalul, cu 
manifestarea, unor aceidente foarte grave, moare aproape fulgerător. . 

Experienţa a: fost reluată cu un cobai (care a 'primit o injecție ana- 
filactizantă de ser uman în doză infinitesimală  (0,000001 cc.). Practi- 

"cându-i-se, după o lună, o a doua injecție (0,5 cc.) de ser uman, cobaiul 
a murit în câteva minute. ” 

Şi Richet. a: formulat în aceşti termeni principiul acestei legi fiziolo- 
gice: „O substanţă, incapabilă nu de a ucide, dar nici măcar de a îmbol- 
năvi un animal normal, determină; aceidente fulgerătoare, inclusiv 'moar- 
tea, la acelaș animal care, cu mult mai înainte, ar fi primit, sub formă, 
de injecție, aceiași substanţă”, Si accidentelor provocate pe această cale 
a vaecinării le-a dat numele de-anafilactice, adică, datorite unei interven- 
țiuni care are efectul contrar aceleia, a.imunizării, Imerările de. labo- 
rator ale lui Uhlenhuth și Weidanz au demonstrat că albuminele din sânge 
au o acţiune sensibilizantă, specifică. ” 

Această proprietate a; substanţelor sensibilizante a, fost utilizată pen- 
tru diagnosticul medico-legal, în ce privește originea sângelui, .pe baza 
diferenţierii albuminelor.
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Reacţiunea anafilactică e foarte sensibilă, dovadă că Leeclerg a putut 
proba eficacitatea ei și cu o soluţie obținută, prin diluarea unui sânge 
“vechiu de peste 4000 ani (dela o mumie egipţeană). De unde urmează 
-că proprietatea sensibilizantă sau anafilactizantă a sângelui nu e alterată 
de uscare. Această proprietate nu e alterată nici de căldură (până la. 150%), 
nici de frig şi nici de agenţii chimici utilizaţi (de cei interesaţi) spre a 

- face să dispară pata: apă cu săpun, amoniacul, acidul fenic, sublimatul, 
- hipoeloritul de calce, carbonatul de sodă.. . E . 

B) Pechnica. — 1. Animalul de preferință utilizat pentru reac- 
_“țiunea anafilactică e cobaiul, . a 

2. Prepararea petei. — Pata, suspectă e: dizolvată (1 la 1000) întz'o 
„soluţie fiziologică.  -* | 

3. Injecţiunea preparantă (1.ce, din soluţia sanguină) se face de 
“obiceiu pe calea sub-cutanată, pe cea intraperitoneală, sau pe câlea întră- | 
venoasă; | e 

„ Pentru înjecţia intra-cerebrală (prin găurirea peretelui superior al - 
-craniului și înfigerea acului la nivelul unghiului intern al ochiului, dea- 
„lungul peretelui intern al orbitei) şi pentru injecția intra-cardiacă (prin 
înfigerea, bruscă a acului în inimă) doza preparantă e de (0,001 — 0,005 ce.). | a | i 

(După Bachruch injecţia preparantă se poate face şi cu urina umană, 
atunci, când, graţie celorlalte probe, s'a putut stabili originea umană a 
:sângelui din pată). - E 

4. Injecţia deslănţuitoare se practică astfel: după o lună dela injee- 
"ţia anafilactizantă, cobaiul e legat şi culcat pe spate, i se descoperă, vena 
„jugulară în care se introduce 0,5 ce. ser uman. După aceea animalul e 
deslegat. e Se 
„Experienţa, spre a fi edificatoare, trebue făcută cu mai mulţi cobai, 

-cărora li se face simultan. aceiaş injecție sensibilizantă, cu o soluţie de 
sânge de aceiaș natură cu sângele din pata suspectă. Când, după trecere 

-de o lună, li. se face injecţia deslănțuitoare, se procedează astfel: la o 
parte din cobai se injectează lichidul obţinut prin macerarea petei de 

-sânge, unui al doilea grup de cobai, sânge dela animalele de aceiaș specie, 
iar restului de cobai, sânge dela animale de specii diferite, 

„ C) Reacţiunea. — Se observă cele trei grupuri de cobai şi se con- 
“stată, că numai cobaii din grupurile 1 și 2 (adică acei cărora li s'a, făcut 
injecţia, deslănţuitoare-cu sânge din pată, sau cu sânge. dela animalele din 

-aceiaş specie cu acela al. cărui sânge e examinat: sânge de om, dacă pata 
„suspectă e considerată ca provenind din sânge uman) manifestă simpto- 
: mele anafilactice; cobaii din grupul 3 rămân teteri. 

Simptomele acestea pot îmbrăca diverse forme: - 
a) Forma fulgerătoare: numai decât cobaiul începe să se agile, își 

“freacă botul, tușește, încovoaie spinarea Şi nu se poate ţine pe picioare; 
"respiraţia e accelerată, bătăile inimii se atenuează, temperatura rectală, 
;scade și'se notează o salivaţie abundentă, pierderi de materii fecale şi de 
urină, -apoi se produce moartea. . .. aie a d 

b) In forma gravă dar nepericuloasă, animalul prezintă fenomene de 
“dispnee, de ameţeală cu mișcări giratorii, precum şi-o abundentă salivaţie 
Şi scerețiune lacrimală; temperatura e foarte scăzută; După o oră, însă, 
-animalul își revine complect, 

c) Insfârşit, în forma Denignă, cobaiul, cu temperatura scăzută, are 

. - 

,
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mâncărime la bot, aleargă zăpăcit; după cel mult o jumătate de oră, își . revine complect. . Sa SR D) Cauzele de eroare. — In definitiv, reacţiunea, anafilactică e inca: pabilă de a caracteriza originea sângelui, dacă această caracterizare. n'a fost în prealabil obţinută cu ajutorul celorlalte probe de certitudine; ea, nu face decât să confirme rezultatele acestora, - o Dai 
Dar se poate întâmpla ca fenomenele observate, îndeosebi moartea, animalului, să fie datorite şi unui accident. operatoriu. ' Ca mijloc de . coritrol se recomandă autopsia 'cobaiului ori a cobailor morţi. - 

IV. Proba eritro-aglutinării 
A) Principiul. — Metoda a fost pentru prima oară, aplicată, în laboratorul lui Strassmann, de către Marx şi Ehrenroth, cari s'au inspirat. din lucrările lui -Bordet și Gruber, ulterior reluate de Buchner. Ea'c bă- zată pe observaţiunea deosebirii de acțiune exercitată, în prezenţa hema- tiilor umane proaspete, de serurile analoage şi de serurile heteroloage. In practică: punând în prezenţă ser uman cu hematii umane, acestea dili urmă se grupează, fără însă a se aglutina; dimpotrivă, hematiile umane, în prezenţa serului de cal, se aplulinează în general, iar parţial până la „*complecta' contopire, - | 

| (Proba, precum am spus, are la bază, în ordinea cronologică, obser- vaţiile de laborator ale lui Bordet-Gruber (1895-1896) şi ale lui Buchner. Primii doi au constatat întâiu că sângele unui animal! injcetat cu vibrionul holeric, în prezenţa aceluiaș vibrion preparat într'o soluţie fizio- logică de clorură de sodiu, are proprietatea, de a, provoca, rapida fixare şi aglomerare a acestor vibrioni. Reluând experiența, au ajuns să demon- streze întâiu că proprietatea de fixare şi aglomerare o are și serul. unui animal normal — deci neimunizat în prealabil — asupra diferitelor specii de microbi; în al doilea loc, că serăl animalului nevaceinat, în prezența, hematiilor 'dela un animal de altă specie, posedă şi el proprietatea aglome-. tării şi aglutinării acestor hematii). | o 
i B) Pechnica, — Se dizolvă, pe o lamelă, o porţiune a petei de sânge cu câteva, picături de clorură de sodiu (0,60 la 100). . - i O picătură de sânge, extrasă prin înțeparea cu un ac aseptizat a buricului degetului, e amestecată (5-6 secunde) cu soluţia sanguină a petei: 
„Se acoperă preparatul cu,o lamelă și se examinează numaidecât la microscop. | | - " C) Roacţiunea şi interpretarea. — Dacă sângele din pată e sânge de om (deci omolog cu hematiile din picătura înţepăturii) .nu se produce aglutinarea; dacă sângele din pată nu e omolog cu aceste heniatii, se pro- duce fără întârziere aglutinarea însoțită de hemolisă (distrugerea progre- sivă până la, dizolvarea hematiilor). a 

D) Cauzele. de eroare sunt îndeobşte de atribuit incomplectei asepsii :a mâinilor operatorului și a instrimentaţiei, impurități şi titrării ine- xacte a soluţiei fiziologice de clorură de sodiu. precum și încetinelii opera- ției. Deasemenea, reacţiunea nu se poate obţine cu sânge alterat sau cu o soluţiune sanguină insuficient concentrată. : a . 

V. Proba eritro-precipitării. O oct, 
A) Principiul, — Ea e bazată pe diferenţiarea.: proprietăţilor. eși- | trocipitinei și seroprecipitinei, :— diferenţiare pe rând bănuită de Wolff,.
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Bordet, Dungern, Batelli şi alţii şi confirmată, de Klein (în 1905) care a şi formulat astfel principiul aplicării metodei eritroprecipitării la diag- nosticul medico-legal al petelor de sânge: Serul unui animal, injectat cu heniatii dela un animal de altă specie, dă precipitante cu soluţii în ' cari se află globule roșii dela un animal de aceiaşi specie cu primul (cel injectat). SI | 
Verificarea a făcut-o cu următoarea, experienţă: . 
“A injeotat la un iepure extract apos din globulele roşii, la altul ser sanguin, la altul stroma și la altele globule întregi. | Apoi a căutat, în serul fiecăruia din cei patru iepuri astfel preparaţi, eritroprecipitina, seroprecipitina,  heniaglutinina, “strom-aglutinina, şi he- mosilina şi a observat urmitoarele procese: 1) eritroprecipitina, hemoaglu- tinina și hemosilina. se produc în animalele de experienţă, injectate cu ele- mente conţinute în hematii; '2) seroprecipitina şi stromaglutinina nu se "produc decât la animalele injectate cu serum şi stroma. - e 
A trecut la.o a doua verificare: A luat trei iepuri şi le-a, injectat unuia. hematii: timane, celui. de al doilea hematii de cal, iar.celui de al treilea . hematii de bou. Examinând serurile obţinute, a avut confirmarea specificităţii reacţiunii: serul fiecăruia din cei trei iepuri, diferit inocu- laţi, n'a precipitat decât hemaţiile respective, adică, serul primului iepure. precipită numai soluţiunea, sanguină umană și nu precipită soluţiile san- guine de cal şi de bou, cari, la. rândul .lor nu: erau precipitate cu serul respectiv al celuilalt sau cu serul iepurelui injectat cu hematii umane. B) Technica. — ]. Prepararea sângelui de inoculat.. Fiind vorba, de diagnosticul sângelui uman, din pată, se ia sânge de om și se defibrini- zează şi apoi se 'centrifughează, hematiile cohcentrându-se la fundul epru- betei. Serul: de deasupra, e decantat, iar în locul lui se toarnă în eprubetă ser fiziologic, în cantitate de 8—10 ori mai mare decât cantitatea de ser uman extras. Se amestecă hematiile cu serul fiziologic, iar amestecul obţi- nut e, la rândul lui, cențrifugat. Se decantează din nou serul obţinut, iar operaţia adiţionării de ser fiziologie, a amestecării şi a centrifugării se repetă, până se obţine, prin această spălare intensivă, a hematiilor, elimi- "marea complectă a serului-albumină. -Hematiile, astfel spălate, sunt he- molisate prin agitarea în apă distilată (în cantitate de 3-4 ori mai mare 

-ca volumul massei. de globule). Se adiţionează o cantitate egală dintr'o soluţie concentrată de clorură de sodiu (17 la 100), care are menirea de a face soluţia sanguină isotonică. Soluţia din eprubetă e din nou agitată şi centrifugată, peritru compleeta ei limpezire, .. Sa „+ 2, Înjecţia. — Cu câte o doză de 10-20 ce. din lichidul. astfel lim- - pezit se -face iepurelui, la intervale de câte o săptămână, trei injecţiuni intra-peritoneale. . A i 
C) Reacţiunea. — La câteva zile dela a treia injecție, se extrage din iepurele. incculat. ser care, pus în prezenţa unei soluţii de hematii umane, provoacă, reacţiunea: -precipitării. Spre a fi pozitivă, pentru diag- 

nosticul sângelui uman, reacţiunea, nu trebue să fie pozitivă cu ser uman lipsit de hemoglobină sau vreuna din șecreţiunile umane, dar nici cu sân- 
gele dela, diverse specii de animale, i _: 

„.D) Cauzele de eroare sunt multiple: 1) dificultatea complectei eli- 
ruinări a sero-albuminei din hematii; 2) imposibilitatea de-a, se obţine o 
.soluţiune suficientă din maţeria colorantă a sângelui dintr'o pată prea, 
vechie; 3) insuficiența limpezirii soluţiunii sanguine; 4) _disoluțiunea "incomplectă a sângelui alterat (prin agenţi fizici ori chimici).
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5. Natura sângelui uman. 
In expertizele medico-legale prezintă un inteves deosebit şi identificarea sângelui uman din pată, după natura lui: sânge pro- venind din scurgere în timpul vieţii ori din scurgere post mortem; sânge arterial sau sânge venos; din ce anume regiune sau organ; sânge de melaena; sânge de abces; sânge menstrual, sânge de fa- cere, de avort; sânge placenta, lochii; sânge de viol, sânge de epistaxis, hemoptisie ori de hematemesă; sânge datorit unni atentat pederastie; sânge din înţepătură de purice; sânge de nou-născut sau de adult. 

1. Sângele viu şi sângele post; mortem. __ Această, diferenţiare medi- co-legală se face după forma, direcția petelor şi felul coagulării. Pata, care are forma, specială sângelui ţâșnit, provine din sânge tiu. - În ce priveşte coagularea, aceasta, făcându-se în contăcţ, eu aerul, chea- gul conţine toate elementele sanguine, iar fibrina, mai abundentă, e şi mai aderentă de suportul petei. o i Forma petei provenind din .picurarea sângelui din cadavru diferă de aceea a petei din sângele viu care țâșneşte; pata, de sânge cadaverie, for- mându;se prin îmbibiţiune, e de obiceiu subţire, iar chiagurile unui astfel de sânge sunt și ele subțiri şi puţin 'aderente de suport, ca unele mai sărace Și în globule și în fibrină: Sângele cadaverie e subţiat din cauza cheagu- rilor cari se formează în interiorul corpului și cari rețin o parte din hematii și din fibrină. | ” E a 
2. Sângele arterial şi sângele venos,-— Și -unul şi altul nepăstrân- du-și culoarea (roşie pentru sângele arterial şi de un roşu mai închis pen- tru sângele xenos) decât cel mult 2-3 ore după ieşirea. lor din vase, sin: gurele elemente ale diagnosticului diferenţial sunt: forma petelor, felul scurgerii şi. durata coagulării. — Petele produse de sângele avterial .au forma datorită scurgerii în proecțiune a sângelui arterial; petele formate din scurgerea, înceată a sângelui: sunt mai  lăţite ȘI sunt caracteristica sângelui venos şi a celui din „capilare. — Cheagul sângelui arterial se produce mai repede și e mai consistent (fibrina : depunându-se' la par- tea “superioară a, petei) decât chiagul sângelui venos. a. 

"3. Regiunea sau organul. — Pentru diagnosticul sângelui după re- giunea sau organul din care S'a scurs, expertul. se orientează," în afară de examenul corpului, după proporţia globulelor albe, după substanţa organică amestecată în lichidul sanguin, după prezenţa părului și a. peri- lor și uneori după coagulare. . | i a) Sângele din creer conţine fibre sau celule nervoase. d) Sângele din rachis şi cel din abdomen se coagulează anevoie, c) Sângele din epistazis formează, pe sunort; pete caracteristice prin forma şi dispoziţia, lor (picături prelinse). şi conţine urme de celule cilin- - drice cu cili vibratili. Pi | o d) Sângele . hemoptoie formează pete caracteristice stropiturilor și conţine mucus ' bronchie, celule epiteliale şi” (uncori) fibre elastice pulmonare. e A e) Sângele de hematemesă (care nu e întotdeauna. consecutivă unei leziuni a stomacului, hematemesa putând rezulta şi din vomitarea sân- 
$5-08. — Dr, 4. Minovici, Tratat de Medicină Legală. ” 37
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gelui de epistaxis înghiţit în timpul somnului) se caracterizează prin 
prezența de resturi alimentare, de celule epiteliale şi de sareine gastrice. 
Făcându-se spectroscopia, se observă, la sângele de hematemesă sau carac- 
terele methemoglobinei (dacă a stat mai mult în stomac), sau caracterele 
hemoglobinei oxigenate (dacă durata șederii în stomac a, fost mai mică), 

f) Sângele ficatului şi al splinei e caracterizat prin predominarea 
globulelor albe. 

9) Sângele din melaena, care e îndeobște transformat în hematină, for- 
mează pete caracteristice atât prin dispoziţia lor, cât şi prin prezenţa 
materiilor fecale. 

h) Sângele provenind din rănirea organelor genitale are caracterele 
unei hemoragii traumatice și e foarte sărac. în elemente epiteliale. 

î) Sângele unui abces se caracterizează prin prezența puroiului și a 
țesutului celular. 

4. Sângele menstrual formează pete caracteristice prin situaţia lor 
pe suport și prin următoarele particularităţi: a) absenţa fibrinei (de unde. 
şi insuficienţa coagulării); b) abundența celulelor epiteliale (conice şi cu 
cili vibratili din corpul şi colul uterului; pavimentoase cu nucleu din va- 
gin); c) prezenţa, unor paraziți ca, trichomonas caginalis; d) aciditatea, (nu 
întotdeauna) datorită prezenţei mucusului. 

5. Sângele facerii se caracterizează prin: a) numărul (mare), şi dis- 
poziţia petelor; b) prezenţa de resturi ale oului (fragmente de placentă, 
de caducă, vilozităţi); c) prezenţa (uneori) de materii fecale, de meconium, 
de materie sebacee şi de peri fetali. 

Sângele facerii se găseşte sub formă de pete mai mult sau mai puţin 
roșii, cari formează centrul unor pete mai spălăcite. — Examenul micro- 
scopic al petei arată: globule sanguine de forme diferite, fibrină (care, 
precum am văzut, nu se găsește în sângele menstrual, ceeace constitue. o 
diferenţiare esenţială, excluzând pentru expert orice posibilitate de con- 
fuzie în ce priveşte proveniența sângelui), celule epiteliale poligonale gra- 
nuloase (cu nucleul ovoid), celule epiteliale pavimentoase cu nucleu, negra- 
:nuloase, transparente (provenind din epiderma fătului). 

6. Sângele din loohii şi sângele placentar.— a) In petele din loclii, 
caracteristice prin mirosul lor greţos, găsim, în afară de corpii streini din 
lichidele facerii (resturile oului, materiile fecale, meconium, materia, seba- 
cee, peri fetali) o abundență de leucocite şi de granulaţii grăsoase, 

b) In petele de sânge placentar (caracterizat prin aceea că e mai 
puţin apos şi mai bogat în globule și materii solide), găsim îndeosebi câteva 
vilozităţi placentare. 
1. Sângele hemoragic din avort are toate caracterele unei hemoragii 
traumatice: abundența și natura, coagulării lichidului sanguin, cantitatea 
foarte redusă de elemente epiteliale. | | 

8. Sângele fătului, în primele luni ale vieţii intrauterine, se carae- 
terizează prin celule embrionare sferice (cu unul sau mai mulţi nuclei), 
cari sunt lipsite de hematină şi au un diametru considerabil mărit până 
1a 0,01 mm., pe când diametrul hematiilor dela adult nu trece de 0,008 mm. 

9. Sângele noului născut; conţine materie sebacee şi meconium, 

10. Sângele provenit din viol e caracterizăt prin natura, particulară 
a coagulării sângelui dela o hemoragie traumatică, prin prezenţa celule-
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lor epiteliale dela intrarea vaginului, precum și prin prezenţa spermei şi a perilor, , | 
11. Sângele atentatului pederastic-— care conţine spermă, materii fecale, celule din regiunea, anală, peri, — formează pete caracteristice prin dispoziţia lor pe suport. 
12. Sângele din înţepătura de purice e caracterizat, în afară, de forma specifică, a, petei, prin prezenţa hematiilor deformate sau în parte distruse, precum şi a unor granulaţii negricioase amorfe, provenind din digestiunea, globulelor de către insectă. 

6. Diferenţiarea sângelui după sex şi vârstă. 
In afară de caracteristicile sângelui de fetus și de nou-născut, e o adevărată erezie ştiinţifică, în starea actuală a cercetărilor, de a se preciza originea sângelui după sex (afară de caracterele speciale ale sângelui menstrual) şi vârstă. 

II. PETE CU ASPECTUL CELOR DE SÂNGE. 
„1. Petele de rugină — cari pot avea ca, origină acţiunea apei ori a unor acizi organici — nu numai că seamănă cu cele de sânge, dar uneori pot să și conţină materie sanguină. - | „Diagnosticul diferențial se face pe baza aspectului, a, culorii, a insolubilităţii în apă, ori într'o soluţie de potasă (afară de rugina dato- Tită unui acid organic, acidul citric, de exemplu, când ea cedează acțiunei apei, dispare cu totul), precum şi pe baza, precipitatelor caracteristice pe cari le dă cu reactivii sărurilor ferice (precipitat albastru — albastru de Prusia — cu ferocianura de potasă). 
q) Aspectul: Pata, de rugină, deşi poate fi şi ca puţin lucioasă, e mai aspră şi nu prezintă crăpăturile caracteristice petei de sânge uscat; pe un suport impermeabil. 
D) Culoarea e brună sau brună-roșiatică, 
c) Insolubilitatea nu numai în apă, dar nici într'o soluţie de potasă; nu dă amprenta, lui Taylor. Formată de un acid organic, rugina, precum am arătat, dispare, fără însă a lăsa cel mai neînsemnat depozit de fibrină sau de albumină (poate însă lăsa, urme din această din urmă substanţă, când rugina conţine și materii organice). 
Insolubilitatea în apă poate însă da loc la o eroare de interpretare. In adevăr, sângele dintr'o pată depusă pe un suport metalie (fier .ori oţel), menţinut întrun loc jilav, se acopere-cu un strat de rugină care se combină intim cu hematina şi albumina din lichidul sanguin. Procesul acesta, de contopire se face în câteva, zile și rare ori întrun interval mai lung. Ca exemplu clasic de excepţie, se citează expertiza lui Vibert, care a reușit să caracterizeze sângele într'o pată vechie de 5 luni, pe un cuţit. Procedeul de caracterizare a sângelui într'o astfel de pată de rugină e. după Ritter, următorul: a Se încălzește pata de rugină într'o soluţie de sodă şi apoi se filtrează: oxidul de fier, insolubil, rămâne în filtru, iar lichidul filtrat, concentrat prin evaporarea la o temperatură de 40, devine dichroic, e precipitat prin acidul nitric și, la spectroscop, dă. (însă nu întotdeauna) banda hematinci alcaline. i 

*
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d) Sub acţiunea unsi picături de acid clorhidric pur, rugina, se dizolvă 
şi dă acidului o coloraţie sălbue. Cu taninul dă un precipitat, negru. 

. x. 

- x * . 

e) Caraclerizarea sângelui în rugină. — Sângele neliind contopit. 
cu rugina şi găsindu-se la suprafaţa acesteia, el poate fi uşor caracterizat. 
prin amprenta lui 'Faylor. | 

Eventuala, caracterizare a sângelui în pata uscată şi care pare de 
rugină, se face de preferinţă prin procedeul lui F lorence, — cu ajutorul 
unui aparat construit după indicaţiile acestuia (un obiectiv, al cărui 
câmp poate fi luminat pe o latuire graţie unei prisme, astfel ca să se 
poată examina la microscop şi corpurile opace). : 

Suportul metalic al petei e aşezat orizontal pe platina, microscopului 
şi so caută punctele în cari se âflă fixate globulele de sânge (cari pot 
fi examinate şi anatomicește şi chiar fotografiate). 

Prin procedeul Florence, Fraenckel a putut caracteriza sângele din- 
tr'o pată vechie de 31 ani de pe o armă. 

Un alt procedeu e acesta: 
Se răzuește pata suspeetă și pulberea ei se pune, într'o picătură de 

apă distilată, pe o lamă de sticlă. i , 
Dacă pulberea se dizolvă și se colorează în roşu, se recurge la una 

din reacţiunile de certitudine pentru caracterizarea sângelui. 
Pulberea. nedizolvându-sc în apă distilată, lăsăm întâiu ca apa să se 

evaporeze și apoi tratăm extractul din pată cu o soluţie de potasă. Dacă 
şi de data, aceasta pulberea. rămâne insolubilă, expertul renunţă: de a mai 
căuta elementele lichidului sanguin. 

2. Petele de purici (constituite din eserementele acestor înscete para- 
zitare și cari — precum um văzut, la diagnosticul diferenţial în ce pri- 
veşte originea sângelui dintr'o pată — pot conţine şi sânge din înţepăturu. 
făcută pe corpul omului) se găsese întotdeauna şi pe faţa. şi pa dosul rufe- 
lor (cămașă, ismană, ciorapi), pe cearșafurile și feţele de pernă. Sunt 
uşor de recunoscut; macroscopicește după următoarele caracteristice: a) for- 
ma (mari puncte rotunde sau eliptice cu un diametru maxim de 3 mm.): 
b) aspectul (o crustă mai aspră decât accea a petei de sânge); e) număru? 
și dispoziția lor pe suport (care diferă de petele mici formate din proec- 
țiunea sângelui cari, oricât de mici ar fi, au un capăt subțiat, datorit 
prelingerii); d) culoarea (castaniu bătând în roşu). 

Erorile de interpretare. — Dar aceste particularităţi nu a jung uneori 
pentru caracterizarea cu certitudine a petelor de purici. 

| ]. Așa, în ce privește forma. ele pot fi uşor confundate cu stropituri 
de sânge, atunci când conţin în ele și lichid sanguin (provenit din înţepă- 
tura, insectei). | 

2. Sub raportul aspectului, se poate observa (la microscop) pe, supra- 
faţa petelor de purici un desen în mozaie (construit din corpusculi), care 
aduce cu desenul micilor cruste sanguine. - | 

3. Numărul şi dispoziția pe suport nu pot constitui un element edi- 
ficator, decât numai atunci când petele sunt în număr. mare şi repartizate 
pe o mare parte din suprafaţa suportului (pe faţa interioară și pe cea 
exterioară). | „ Ma 

4. Culoarea nu e iarăş caracteristică, pentrucă sunt şi pate formate 
din stropi de sânge cari pot căpăta coloraţiunea roșului bătând în castaniu. 
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5. Nici acțiunea apei nu dă un rezultat concludent, pentrucă soluţia 
(colorată în roșu) provenită din macerarea unei pete în apă distilaţă dă “uneori, prin reacţiunea cristalogratică, cristali de hemină, iar, la spectros- 
«cop, benzile specifice ale hemoglobinei oxigenate (cauză de eroare datorită 
prezenţei sângelui uman în escrementele puricelui). 

6. Nici procedeul microscopie recomandat de Robin nu e edificator, 
de oarece, precum observă Vibert, nu întotdeauna se pot nota particula- rităţile descrise de marele îndrumător în technica diferenţierii petelor, — caracteristice cari ar fi următoarele: 

„Fragmentul de pată, examinat la microscop, se prezintă constituit 
dintr'o materie omogenă, amorfă,. transparentă, incoloră, umflată, apoi -disociată sau dizolvată de apă, ținând împâslite niște granule colorante ale acestor fragmente. Aceste granule colorante, cari formează cea mai 
mare parte din massa materiei, sunt de un brun bătând în galben, unele -cu reflexe verzui, altele cu reflexe roşiatice puţin pronunţate. Toate refrac- . tează bine lumina şi sunt lucitoare în centru, închise pe circonferință, în- “tocmai ca granulele grăsoase şi, la fel cu acestea din urmă, sunt insolubile 
în acid acetic, în schimb sunt mai toate solubile în alcool cald şi în eter. “Câţiva eristali miei, în formă de ace mici şi de o compoziţie chimică nede- terminată, se află alături de aceste granule”, -: 

In concluzie, nu există elemente de certitudine absolută, pentru dife- xenţiarea, unei pete de purici de una, de sânge, 
« 3. Petele de ploşniţe (formate, 'caşi cele de purici, din escrementele însectei), tratate cu acidul sulfuric, degajează mirosul particular al insec- 
tei. Robin le caracterizează precum urmează: 

„Pulberea .petei, examinată la microscop, se prezintă sub forma de foarte mici picături uscate (cu volumul de 0,0000001 — 0,001 mme.) :sferice' sau eliptice, de un castaniu bătând în roșu, mai deschis în centru, 
decât pe circonferența întrucâtva estompată. Corpuseulii sunt sau izolaţi sau constituiți în grupuri de volum foarte variabil. Picăturile acestea uscate sunt însoțite de cristali cu aspcetul analog celor al elementelor organice: lamele rombice, cu muchii nete, izolate sau grupate în mănunchi. Unii cristali tind. să ia forma prismatică. . 

4. Petele de muşte strivite, deşi au colorația brună a petei uscate de sânge, se pot uşor diferenţia prin aceea că nu dau nici una din reacţiunile proprii lichidului sanguin. o. 
Tratate cu unii acizi, petele de muşte capătă o nuanţă corespunză- toare; în contact cu acidul hipocloros sau cu clorul simplu, ele se deco: lorează. - - " 
5. Petele de sudoare lccalizate la subsuoară, la guler, manșetă, au uneori. aspectul unor pete galbene-roșiețice (pe rufele albe) sau cafenii eschise (pe pânza albastră), uşor de confundat; cu petele de sârige spălat. 
Confuzie lesne de înlăturat: insolubile în apă. petele de sudoare nu |. dau nici una din reacţiunile sângelui, iar, la microscop, nu constatăm decât Țrezenţa corpilor streini din murdăria țesutului sau din praf. . | 
6. Petele de materii colorante.— După cum aim arătat; în introdu- 

cerea, la examenul petelor, nu odată medicul legist are să se întrebe, dacă 
pata supusă expertizei e de.sânge sau datorită unei materii colorante, în- 
«leosebi derorigină vegetală — pete cari au un aspect isbitor de asemănător 

„su cele produse de lichidul sanguin. Confuzie cu atât mai justificată cu 
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cât, după cum observă botanistul francez Guignard (în studiul său asupra petelor formate de sucurile vegetale) din cauza prezenţei în el a unor pro- duse organice de natură variată, sângele poate pierde, mai mult sau mai puţin, din caracterele fizice cari îi sunţ proprii. . Natura acestor materii colorante variază după locul lor de extracţie: rădăcina (la garanţă), tulpina şi ramurile plantei (lemnul de santal, lem- nul de Camp&che), fructul plantei (socul, mahonia), vasele lactifere (late- zul opiumului ale cărui preparaţiuni farmaceutice formează pete cafenii închise; latezul de sanguinară). — Vinul face pe suporturile albe pete violacee (înroşite în prezenţa unui acid Şi realbăstrite de un alcali) cari seamănă cu cele produse de sucul cireșei, coacăzei, zmeurei, murei, A) Diferenţiarea. — Inainte de a se proceda la orice examen e bine, recomandă Lacassagne, ca expertul să determine cari sunt vegetalele cari, la epoca anului în care s'a produs pata, pot da sucuri ale căror pete să semene cu cea examinată. a 
Orice pată de materie colorantă vegetală poate fi caracterizată pe deoparte prin examenul microscopic, iar pe de alta (cum s'a văzut pentru petele de vin) prin întrebuinţarea unor reactivi specifici, 
a) Dizolvarea petei se face în apă distilată slab adiţionată cu alcool de 60”. — J/irosul particular degajat de soluţiune e o primă, indicație. în ce priveşte prezenţa sau absenţa elementului esenţial. Proba mirosului e verificată astfel: o picătură din soluţia petei (pusă pe o lamă de sticlă) o tratată cu potasă caustică, şi dacă nu se obţine mirosul caracteristice de corn pârlit, avem o indicație în plus că nu e sânge. ” “ b) Ezamenul microscopie al preparatului pune mai întotdeauna îa evidenţă elemente vegetale amestecate cu materia colorantă (celule vege- tale, trachee, fire de amidon). 
c) Se caută, la spectroscop, spectrele carasteristice sângelui. 
d) Se aplică şi metoda cristalografică penttu eventuala caraoterizare a cristalilor din lichidul sanguin. 
e) Se caută eventuala punere în evidenţă a albuminei. | f) Reacţiunile chimice. — Pata dizolvată dă următoarele. reacţiuni de culoare, după natura substanţei cu care e tratată: pa 
1. Potasa şi amoniacul înverzese petele din sucurile de soc şi maho- nia; înroşesc tare pe cele de șofran din India; colorează în violaceu petele _de sue de limba-boului; dau o frumoasă coloraţie violetă cu petele de garanţă; înegresc petele din suc de aloes și de chelidonia (reacţiunea pen- . tru aceasta, din urmă plantă se obţine numai cu amoniacul). 

2. Acidul sulfuric înegreşte pata de santal roşu. 
3. Acidul azotic (fumegând) şi apa elorată albăstrese (albastru-ver- zui) pata din sucul de gaiac. 
4. Perclorura de fier colorează, în violet preparaţiile de opium şi dă o coloraţie cenușie închisă (bătând în verde sau în negru) petelor de sub- stanţe tanifere. 
In afară de acești reactivi, se mai întrebuinţează, după împrejurare, și alţii, ca: soda caustică, acidul hipoeloros, acidul citric, acidul clor- 

hidric, protoelorura, de staniu, soluţii cu părți egale de apă, sare de staniu și acid clorhidric, apă săpunită. 
B) Cauzele de eroare, sub” raportul originii sucului vegetal, se poti 

evita prin metoda comparaţiei preconizată de Florence: 
Se fac, pe acelaș suport, în diverse locuri pete cu sucuri din diver- 

sole vegetale bănuite.
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Petele, după ce au fost expuse la aer şi lumină, se tratează fiecare 
în parte cu unul din reactivii indicaţi pentra producerea coloraţiunii 
specifice, | 

III. PETELE DE SPERMĂ. 
Identificarea acestor pete pe suportul examinat ori în orifi- 

ciile naturale ale corpului constitue, pentru expert, dovada indiscu- 
tabilă a actului care formează obiectul urmăririi judiciare (atentat 
la pudoare, viol, acte de sodomie). Aceasta în penal. — Dar ex- 
pertul e adesea chemat să se pronunţe şi asupra calităţii spermei 
(adică dacă ea, conţine ori nu spermatozoizi) îndeosebi în aface- 
vile de natură civilă (divorţul cerut de femee prin invocarea 
motivului de impotenţa de a procrea din partea bărbatului; tă- 
gada paternităţii, atunci când soţul înșelat ţine să administreze 
proba că, pentru dânsul, era o imposibilitate fizică de a fi pă- 
rintele copilului ce i se atribue). —.Prezenţa spermatozoizilor în 
pată sau în vagin are o nctăgăduită însemnătate şi în cazurile 
penale, de oarece se poate face dovada temeiniciei ori netemei- 
niciei mijlocului de apărare la care recurge inculpatul, susținând 
că e incapabil de a proerea. — In sperma recent ejaculată sau 
luată depe cadavru câtva timp după moarte (până la maximum 

„30 ore), spermatozoizii sunt încă vii, se. mişcă repede, cu capul 
înainte. 

Sub raportul examenului petelor de spermă, medicul legist 
are deci să rezolve următoarele trei laturi ale problemei ce i s'a pus: 

1. Pata incriminată este ea formată de spermă? 
2. In caz afirmativ, de ce matură e această sperină: umană 

“ori dela un animal? o 
3. Dacă e spermă umană, conţine ori tiu conține eă sperma- 

tozoizi? 
În subsidiar, dacă apărarea, 'invoacă şi argumentul că sperma 

ar putea, avea ca, origine scurgerea, dela un mort, expertul va avea 
“să demonstreze şi particularitatea aceasta; e sperma dela un om 
viu, ori produsul scurgerii din uretra unui cadavru ? 

A. Este pata de spermă ? 

1. Pata de spermă se identifică superficial după suport, aspect, cu- 
loare, consistență, miros. 

a) Suportul. — Petele de spermă se găsese îndeobşte pe rufele. de corp, pe așternut, prosop, uneori pe haine, ciorapi, pe pat, pe canapea, fotolii, scaune, pe scoarță sau covor, pe pardoseală. Ele se mai găsese atât pe corpul victimei (în perii pubisului — fig. 116, în seereţiunile vaginului, pe pielea. perineului, pe pântece, coapse, fese, în regiunea anală) cât şi pe corpul inculpatului (serotumul şi șanțul balano-prepuţia al penisului, unde se pot descoperi şi urme de materii fecale. în caz de atentat pederastic). - 
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Sperma trebue căutată și în saliva din batistă sau depe -un ult suport oarecare (cazul despre care am pomenit în partea introductivă la examenul petelor). 
d) Aspectul nu diferă după vechime, ci după natura suportului. In genere, petele de spermă sunt de o mărime variabilă, lucitoare. 1. Pe rufe şi, în general, pe țesuturile absorbante, locul pătat de spermă e ca scrobit, transparent, iar pata are as- pectul clasic al „hărţii geografice”, 'dar e de obser- vat că această înfăţişare n'o au decât maculele provenite prin ștergerea, petelor formate prin pică- turi procotate (poluţiuni nocturne). Aspectul pe astfel de țesuturi rezistă şi uuei spălări superficiale. 2. Pe ţesuturi cu o mică putere de absorbţiune ori pe cele impermeabile (stofele de lână, de caţi- +. fea, pluș), pata se prezintă, sub formă solzoasă luci-, toare (asemenea, dârii lăsate de melc); uneori poale i avea şi aspectul unui depozit; de pulbere albicioasă. Fig. 116. — Perii pu- 3. Pe piele, sperma formează pelicule subţiri, bisului, având pe ei asemănătoare celor de colodiu uscat, 

  

i Perristazoizi și ris 4. Sperma, poate conţine uncori  aglutinate ă, - d “(pas 523) smocuri de peri. -. 3. 583). 
a 5. Pe mucoasa vaginului Şi pe mucoasa extremi- tăţii inferioare a rectului, sperma nu se poate distinge după aspect şi de aceea identificarea ei nu se poate. face decât pe calea examenului mieros- copie al unui fragment din pată. - | E de observat că, luându-se numai după aspect, expertul poate face „confuzii regretabile, cum ar fi cu petele de mucus, de sirop de zahăr, petele de:cocă, de serobeală, de gelatină, de gumă, de 'dextrină, Deaseme- nea, mai ales pe rufele fetiţelor, pot; fi luate drept pete de spermă, pete “formate de o scurgere valvulară. | 
Vom nota, însfârșit, că expertul! poute comite, invers, o greşeală, luând drept pată de puroiu, atunci când stratul de puroiu, în realitate, acoperă pata, subjacentă, de spermă, A " c) Culoarea 'e albicioasă (bătând uneori în cenuşiu, alte dăţi în galben). De . d) Consistenţa. — Sperma, în genere, scrobește țesutul pe care l-a pătat, iar pata e aspră la pipăit. 

. c) Ilirosul. — Pata de spermă, supusă “la acţiunea vaporilor de apă, degajează un miros particular. IE 

2. Caracterizarea spermei. — Sperma (formată dintr'un albu- minoid special, spermina ), proaspătă, e un lichid vâscos, albicios şi cu mirosul caracteristic despre care am vorbit, şi ea provine din secreţiunile testiculelor precum şi din glandele anexe. Deși caracteristica esenţială a spermei — în care se găsese celule epiteliale (din uretră), celule epiteliale cilindrice dintre cari unele cu cili vibratili, hematii, globule albe, cristali (fosfaţi de magnesie, carbonaţi, oxalaţi) (fig. 117) — e prezenţa spermato- zoidului, se poate însă întâlni şi spermă fără spermatozoizi —— e vorba de sperma, provenită numai din seereţiunea glandelor anexe 

„
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(când, după cum pentru întâia oară a observat-o Gosselin, în 
1847, individul e atins de orchită, de obliterarea canalului deferent). 

Sperma depe pete nu e întotdeauna curată, ea putând con- ține, în afară de globulele de puroiu și gonocoei (a căror prezență 
e datorită unor afecţiuni ale organelor genitale), şi urme de va- 

„_selină. (Dervieux şi Leclerqg preconizează următorul procedeu 
pentru verificarea prezenţei acestei din urmă substanţe: Se: ră- 
zuește pata, care e dizolvată în apă, şi se observă în soluţie. gra-. „Nulaţii refrigerente animate de mişcări browniene, Se: introduce 
atunci o picătură de potasă sub lamelă: dacă globulele sunt numai de grăsime, ele dispar prin 
saponificarea, instantanee: 
dacă sunt însă de vaseli- 
nă, ele rezistă acţiunii po- 
tasei,  dizolvându-se în 
schimb în prezenţa unei 
picături de eter, introdusă 
pe aceiaş cale). 

Sperma depe pată mai: 
poate conţine elemente din 
sedimentul urinar, celule 
de ale vesicii, materii fe- 
cale, celule provenind din 
desquamarea  epidermică. 

Oricare ar fi gradul ei 
de puritate, sperma poate 
fi ştiințificeşte caraeteri- o zată prin diverse metode, Fig. 117. — Compoziţia lichidului spermatie, exa- . , > minat la mieroscop: 1. celule epiteliale pavimen- dintre cari unele AU NUMaL toase, 2, leucocite; 3. cristali de fosfat de mag- e . ei X 0. Nesie; 4. elementul cornos care se găseşte în vesi- un caracter de sunplă o culele 'seninale; 5. spermatozoizi întregi; 6. cozi rientare, lar altele menirea sau fragmente de spermatozoizi. (pag. 584). . SI p 
de a procura elemente de „- 
convingere absolută. Dar oricare din aceste demonstraţii (prelimi- 
nare sau de certitudine) nu se întreprind decât cu pete a căror 
identificare a fost în prealabil obţinută, din punctul de ve- 
dere al aspectului şi culorii, Observaţie utilă, deoarece există pete 
de spermă — așa zisele pete secundare (rezultate din ştergerea, unei 
părţi din sperma, petei primitive) şi chiar unele- pete primitive — 
cari, nici pe rute, nu pot fi ideiitificate eu ochiul liber, de oarece 
sunt invizibile (chiar la transparenţă). Astfel de pete se pun în 
evidenţă în modul următor: cu apă distilată aleoolizată, în care 
s'a pus şi puţină eosină, se. umezeşte locul suspect al suportului; 
după trecere de câteva ore, dacă e vorba în adevăr de spermă, apare 
o pată mai mult sau mai puţin rozată. — Dacă urmele invizibile 
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sunt de salivă, serobeală, gumă, dextrină, reactivul întrebuințat nu 
produce această coloraţiune. — Pentru diferenţierea, petei datorite 
unei vulvite de una de spermă, se procedează 'astfel: pata se ră- 
zueşte, iar substanţa desprinsă e tratată. cu alcool şi cu eosină;. 
se. pot lesne distinge celulele epidermice, . 

A) Cristalii lui Florence sunt cristali caracteristici spermei şi cari. 
apar prin tratarea, petei de spermă cu reactivul următor (negru, aducând 
cu tinctura de iod): iodură de potasă 1,56 gr., iod metalic (în prealabil 
spălat) 2,54 gr. şi apă distilată 30 gr. (Mai întâiu se dizolvă iodura de: 
potasă în cantitatea de apă strict necesară, se adaugă apoi iodul metalic, 
iar apa — până la complectarea; volumului de 34,1 gr. — nu se adiţio- 

"nează decât după ce' se observă formarea, pe fundul eprubetei, a unci 
masse cleioase, omogene). 

1. Zechmica. — Pata, se prepară astfel: o porţiune a suportului e 
lăsată să macereze încet, pe o lamă de sticlă, în apă distilată adăugită pică- 
tură cu picătură. De îndată ce suprafaţa suportului a, căpătat un aspect gela- 
tinos, se răzueşte produsul maceraţiunii care e transportat pe o altă lamă 

de sticlă. (Dacă suportul: e un ţesut 
neabsorbant, se ia un fragment al a- 
cestui suport și se lasă să macereze; 
câteva ore într'o soluţie de clorură 
de sodiu — 0,9 la 100. Examenul 
la microscop. se face cu câteva pică- 
turi din soluţia maceraţiunii). , 

După adiţionarea, unei picături din 
reactiv, se acoperă preparatul cu o. 
lamelă şi se examinează la microscop 
(ocular No. 1 și obiectiv No. 5 sau 6). 

Să se noteze că, înainte de între- 
buințare, reactivul trebue” lăsat să. 
răcească, de oarece reacţiunea se pro- 

: duce cu greu, atunci când reactivul Fig. 118. — Ceistalii lui Florence din e cald. Fr 
lichidul spermatie. 2. Identificarea cristalilor. — Cris- 

talii lui Florence (fig. 118) din spermă sunt variabili ca formă și mărime, Indeobşte se disting lamele (când ca un fir de nisip, când cu mult mai mari) cu muchii paralele, iar culoarea lor e un brun bătând în galben; dar se disting şi cristali ascuţiţi ca nişte ace. i | 
| E de observat că, dacă reacţiunea, e negativă, se poate reînoi expe- rienţa cu un alt preparat al petei, pentrucă se întâmplă ca al doilea sau al treilea preparat să dea, o reacțiune pozitivă. , 

In nici un caz, însă, cristalii specifici nu apar în sperma putrefiată 
sau în sperma, amestecată cu sânge ori cu urina în proporţie: mai mare de 1 la 3. 

3. Cauzele de eroare. — Deşi recomandabilă, prin. sensibilitatea ei extremă, (cristalii apar și în sperma diluată — 1 la 400 — ori în pata de 
spermă cât de vechie), totuș interpretarea reacţiunii poate da loc la erori, Așa, cristalii lui Florence se pot observa (aproape la fel cu cei din spermă) 

    Pi
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şi în diverse substanţe organice: lichid prostatie, infuzie de ficat, salivă, 
lichidele provenind din strivirea insectelor, 

B) Cristalii lui Barberio (deasemenea caracteristici spermei, caşi acei 
ai lui Florence) se obţin printrun reactiv diferit: o soluţie apoasă saturată. 
de acid picric. (Se saturează apă distilată cu acid picric, la temperatura. 
obicinuită şi apoi lichidul se filtrează bine, pentru reținerea cristalilor de. 
acid nedizolvaţi). pr: 

1. Technica. — Pata se prepară la fel ca pentru procedeul Florence. 
2, Identificarea cristalilor. — Examinat la microscop, preparatul 

(dacă pata, e de spermă) oferă cristali galbeni, de dimensiuni variabile: 
şi cari pot avea diferite forme: ace scurte, conuri lipite două câte două. 
prin bazele lor, prizme, cuburi, ciucuri, stele. | | 

3. Cauzele de eroare. — a) Una din erorile de interpretare poate fi 
datorită, cristalizării acidului picric. 

b) Se pot obţine cristalii lui Barberio şi în pete de puroiu blenora- 
gic, în pete de zeamă .de carne, în pete de tinctură de cantaridă ori de 
tinctură, de piridină. 

c) Zeama, de portocală dă şi ea, cristalii lui Barberio (observaţia lui: 
Techa-Marzo). 

C) 'Oristalii lui Cevidalli (mici prisme, ace lungueţe, stele, arbori- 
zaţii) se obțin (dacă pata e de spermă) prin întrebuinţarea, ca, reactiv, a. 
unei soluţii glicerinate. 

_B. Spermă umană ori animală? - 

Chestiunea se poate pune în expertizele medico-legale, de 
oarece sunt femei 'detracate cari, în sensualitatea lor bestială, 
împing „rafinamentul“ până la, a căuta sensaţii „inedite“ în coitul | 
cu animale. | 

Diagnosticul diferenţial al spermei, în ce priveşte originea ei, 
„se stabileşte cu ajutorul reacţiunilor biologice (procedeul seruri- 
lor precipitante şi procedeul anafilactie) aplicate şi la sânge (pe 
baza, principiului formulat de Richet). a 

1. Procedeul serurilor precipitante a fost pentru întâia oară utilizat, 
în expertizele medico-legale, de către Barthe (în Franţa) şi Pfeiffer (în 
Germania) cari s'au servit de experienţele de laborator (din 1902) ale . 
savantului american Farnum (obţinerea de seruri precipitante active mad 
întâiu prin imunizarea iepurelui prin emulsiuni testiculare de câine şi 
de taur, apoi prin injectarea, tot la iepure, cu emulsiunea testiculară, - 
umană). 

a) Technica (desăvârșită de Drevieux şi Leclerq): Unui grup de 
iepuri i se face, la intervale de 3-5 zile, 5 injecţiuni în doze de 2-3 ce. 
de soră umană pură, pentru obţinerea serului (întocmai ca pentru 
sânge). | 

Apoi, se diluează sperma în ser fiziologic (în proporţie de 1 la 100). 
iar soluţia, după 24 ore, e decantată, filtrată și centrifugată. 

O eprubetă, cu 0,9 ce. spermă astfel diluată şi O, ce. ser precipi- 
tant, e pusă la etuvă (370), iar după 15—920 minute se observă fenomenul 
precipitant specific spermei umane. Reacţiunea, aceasta prin antiserut
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uman nu e dată de eprubetele cari, în loc de spermă diluată, conţineau 
spermă de cobai, de câine ori de taur. 

b) Cauze de eroare. — Nu întotdeauna se poate trage o concluzie 
din caracterul negativ al reacţiunii, deoarece cu sperma alterată şi cea 
putrefiată nu se produce precipitarea. 

In al doilea, loc, e de observat că sângele uman, în prezența serului 
precipitant specific al spermei, poate și cl da reacţiunea caracteristică 
acesteia, din urmă. 

„2. Procedeul anafilactiea fost încercat de Leelerg şi Minet (1911). 
a) Teclnica practicată de ci e următoarea: 
O serie de cobai sunt preparaţi printr'o injecție subeutanată de 1 ce. 

dintr'o soluţie de spermă umană ( 1 parte spermă şi 3 părţi ser fiziologie 
de clorură de sodiu). Sensibilizarea, necesită deci o canțitate minimă de 

„0,25 ce. de spermă umană, 
Un alt grup de cobai (de control) sunt injectaţi (pe calea intra- 

cardiacă) cu câte 1 ce. de spermă umană, nediluată. o 
După 15 zile, la unii dintre cobaii preparaţi se face o injecție des- 

lănţuitoare intra-cardiacă de spermă umană nediluată (în doze de 1 cc.). 
Mai toţi prezintă fenomenele anafilactice tipice şi mor după 3-5 minute. 

La alţi cobai preparaţi se face. o injecție intra-cardiacă din soluțiunea 
de spermă: umână (în doză de 1 cc.). Animalele prezintă ușoare fenomene 
anafilactice,: dar nu întârzie să-și revină. N 

Fenomenele anafilactice nu se produc la cobaii, deși. preparaţi. cu 
sperma umană, cărora li se face în urmă injecţia intracardiacă dezlănţui- . 

„ toare cu lichid. testicular de iepure, de cobai, de taur. Aceiaşi cobai pre- 
paraţi rămân aproape insensibili și la injceţiunile cu sânge uman. De unde 
urmează că reacţiunea anafilactică a spermei umane e specifică. - 

D) Cauzele de eroare. — Ele provin pe deoparte din dificultăţile de 
ordin technic ale procedeului, iar pe de alta din confuzia ce se poate face. 
între sperma de om și aceea a maimuţelor antropoide: sperma acestor ani- 
male dă reacţiuni identice cu acele ale spermei de om. 

„0. Prezenţa spermatozoizilor. 
Am indicat de câtă însemnătate e, atât în: penal cât şi în unele 

cauze civile, de a se identifica spermatozoidul în sperma, exami- 
nată, ca unul care e singurul element diferenţial al lichidului 

" spermatie (care, după celelalte caractere, astfel cum am văzut, 
poate fi lesne confundat cu alte substanţe). 

Spermatozoidul — care rezistă vreme îndelungată şi la acţiu- 
nea disicantă a aerului (Roussin a identificat spermatozoidul în 
spermă vechie de 18 ani) — a fost pentru întâia oară deseris de 
Leeuwenhoek (în 1667) care i-a dat numele de vermiculus mint- 
dissimus” (Duvernoy cel dintâiu l-a botezat spermatozoid) și stu- 
diat apoi de diverşi învăţaţi (Ehrenberg, Cloquet, Czermack, Hilt, 
Needham, Buffon, Linnâ, Spallanzani, Baer, Koelliker, Dujardin, : 
Koltzoft, Robin). | 

„De o lungime totală de 0,04 — 0,06 mim. spermatozoidul e con-
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stituit din patru părţi: capul, gâtul (colierul sau piesa interme- 

diară) trupul și coada (fig. 119). | 

1. Capul diferă, ca aspect, după cum e privit în faţă sau în 
profil, dar în general are forma, unei celule piriforme turtite, foarte 

refrigerentă (cu diametrul de 0,005 mm. 
pentru axul mare și 0,003 mm. pentru axul 
mic), cu o faţă convexă și una, concavă şi cu 

două margini. Văzut pe faţa convexă, îşi 
păstrează aspectul piriform; văzut din con- 
tră pe faţa concavă, capul pare ovular. Vă- 
zut în profil, pare strâmt şi prezintă două 
margini: una convexă și alta concavă, co- 
respunzătoare celor două feţe. 

2. Gâtul (ca o zgardă) formează articu- 
laţia capului de trup. | 

3. Trupul (de o lungime de 0,003 mm.), 
gros de 0,001 mm. la. bază, 'se subțiază pro- 
gresiv, 

4. Couda e terminaţiunea, extrem de sub- 

  

țire a trupului. Fig. 119. — Forma 
Animat, la ejaculare, cu o mișcare ondula. unui spermatozoid, cu - : : cele 4 părţi din cari e con- torie (pe care Robin a asemuit-o cu aceea a -stituit (1. capul; 2. gâtul; 

tiparului), de 3—4 mm. pe minut, sperma- 3: trupul; 4. coada) după 
. . A | A cum e văzut din față (în tozoidul nu poate trăi decât cel mult 30, în A), în profil (în B). 

unele cazuri 48 ore. Această durată a, vieţii 
e unul din elementele de căpetenie, de cari se orientează expertul 
spre a afirma cu hotărâre, dacă actul de siluire a fost săvârşit pe 
femeia vie ori pe cadavrul acesteia (necrofilie), pe bărbatul.viu ori 
pe cadavrul acestuia (atentatele pederastice). 

Identificarea spermatozoidului în spermă se face cu ajutorul 
microscopului (a cărui utilizare a fost pentru întâia oară propusă 
de Bayard) după următoarele două procedee: acela al maceraţiei şi 
acela al căutării directe. | 

| 1. Procedeul maceraţiei.— a) Prepararea polei. — Se taie un frag- 
ment din partea mai groasă a suportului petei și, pe o lamă de sticlă,'se 
îmbibează, încet cu apă distilată, picurată picătură cu picătură la una din 
extremități. Macerarea poate dura până la, 24 ore (pentru potele mai vechi). 

Produsul maceraţiei se ridică său prin răzuire (ceeace însă poate 
prezenta inconvenientul de a rupe spermatozoidul la nivelul gâtului și a 
face astfel preparatul impropriu unei bune interpretări), sau prin disociare 
(se desface o fibrilă a suportului care se disociază în lichidul maceraţiei).. 

„În ce priveşte macerarea, Corin propune ca această, preparaţie să ze facă 
într'un mic tub de sticlă, terminat cu o parte capilară: odată maceraţia 
efectuată, soluţia e centrifugată şi se colectează depozitul dela fundul 
tubului. .
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Răzuirea şi disociarea neputând fi cu succes întrebuințate pentru :suporturile absorbante, Vibert propune; stoarcerea între degete a ţesutu- - dui macerat şi colectarea picăturilor pe o lamă de sticlă. 
Suportul fiind de catifea, pluș, stofă păroasă, se rad perii cu cruste- lele pătate și se macerează, 
Dacă suportul e de lemn, se macerează pata direct pe suport și apoi. «se ridică prin răzuire Produsul maceraţiei (procedeul Laugier). 
b) Colorarea preparatului. — Se poate utiliza soluţia iodo-iodurată -a lui Roussin, eosina, carminul, hematoxilina, soluţia saturată, de croceină, * “0 soluţie apoasă de albastru de metylen, după ce în prealabil o picătură din produsul maceraţiei a, fost etalată pe o lamă, uscată la o temperatură moderată şi apoi fixată prin căldură. 
€) Interpretarea. — Preparatul (lama, cu produsul maceraţiei, aco- perită cu o lamelă) se examinează la .microscop cu un obiectiv No. 6 sau cu un obiectiv cu imersiune (mărire de 1000-1200 diametri): 

- Spermatozoidul apare cu capul (văzut pe faţa concavă) conturat de “materia, colorantă întrebuințată și cu partea superioară mai deschisă decât . cea inferioară, nuanţe cari se demarchează printr'o linie deslușită; iar “când e văzut pe faţa convexă, partea mai deschisă a capului prezintă în mijloc o vacuolă. 
Spermatozoidul se poate identifica și fără adjuvantul materiei colo- -rante, dar rar să găseşte intact: capul izolat are aspectul unei granulaţii -toarte refrigerente, iar coada e foarte greu de deosebit, 

eși marea majoritate a autorilor se pronunţă pentru interpretarea pozitivă atunci când s'a găsit un singur spermatozoid întreg, iar Baltha- -zard merge şi mai departe şi se mulţumeşte cu identificarea capului şi a unei părţi numai din coadă. — eu nu admit să se conchidă la prezenţa spermatozoidului în spermă decât dacă sau putut; observa, cel puţin doi- “trei spermatozoizi întregi. 
d) Cauzele. de eroare. — Intâiu, retrigerenţa lui extremă face ca “spermatozoidul să fie cu greu identificat. Inconvenientul se poate înlătura prin potrivirea luminii (se întrebuințează o lumină, oblică). 
In al doilea loc, interpretarea poate fi denaturată de aşa numiții “spermatozoizi falsi: un corpuscul refrigerent — spor de ciupercă — se fixează la extremitatea, fibrilei din țesuturile examinate. 

% _.. 2. Procedeul căutării directe e de preferat pentru suporturile a căror maceraţie nu degajează un număr suficient de spermatozoizi, iar răzuirea deteriorează elementul “anatomic al spermei. 
| Corin şi Stokis propun procedeul examinării unei fibre a țesutului, tratată (timp de 30 secunde) cu o soluție amoniacală de eritrosină (0,5 gr. la 100); fibra e apoi spălată cu apă şi disociată pe o lamă. După. uscarea :şi adiţionarea unei picături de balsam de Canada, e acoperită cu o lamelă, Spermatozoizii apur colorați în roşu aprins și grupați în ciorchine pe fibrilele țesutului. 

Dervieuz a modificat procedeul Corin-Stokis: după ce colorează " fibra cu soluţia, amoniacală de eritrosină, o disociază în albastru de mety- . “len, iar fibrilele. desfăcute le spală în apă distilată, Sub acțiunea dublei colorațiuni, spermatozoidul își pierde refrigerenţa și apare colorat în vio- let, în deosebire de fibrilele țesutului cari sunt colorate în albastru deschis.



SPERMĂ DE VM VIU ORI SCURGERE CADAVERICĂ 591 

Grigorjew, Filmosi-Gueifi tratează pata cu acid 'sulfuric concentrat, 
pentru a distruge fibrilele țesutului. ii 

Baecchi colorează mai îutâiu țesutul cu fuchsină şi albastru de Pru- 
sia și apoi îl decolorează cu apă clorhidrică (1 la 100). 

Să notăm, însfârşit, că Gilbert Heger a isbutit să identifice spermato- 
zoizii. într'o pată de spermă pe lemnul unui pat (pată vechie de şease 
luni), fără o prealabilă preparare a petei, ci numai servindu-se de aparatul 
de luminat Florence. Si 

D. Spermă de om viu ori scurgere uretrală dela 
un cadavru, 

Expertul, precum am spus-o, trebue uncori să-şi pună şi această 
chestiune, în cazurile de bănuială de pederastie activă necrofi- 
lică: examenul petelor trebue să facă demonstraţia, dacă ele au 
fost produse de spermă ejaculată de un pederast activ, sau de li- 
chidul scurs din uretra cadavrului. 

Observațiile făcute asupra cadavrelor au dus la următoarele 
constatări: | ! 

1. Lichidul spermatie se găseşte în uretra nu numai a spân- 
zuraţilor (cari stau vreme mai îndelungată în poziţie verticală) cum 
Sa crezut un timp, dar şi în aceea a oamenilor morţi de orice fel 
de moarte violentă (înec, otrăvire, moarte cauzată prin armă albă 
ori armă de foc, lovire cu un cop contondent, accident) şi chiar 
în uretra celor morţi subit, 

2. Lichidul acesta spermatie nu se scurge decât din uretra ca- 
davrelor la cari încă nu s'a produs putrefacţia. 

3. Scurgerea uretrală se datoreşte în mare parte rigidităţii or- 
ganelor genitale, ceea ce are de efect golirea vesiculelor seminale. 

4. Cu mijloacele actuale ale ştiinţei, e o imposibilitate mate- 
rială de a se putea diferenţia, natura spermei considerată din 
punctul de vedere al ejaculării (de către un om viu) ori al scurgerii 
(dela un cadavru). 

(Să notăm, ca o curiozitate, că scriitorul germân Hans-Heinz 
Evers, în romanul său „Alraune“, a utilizat acest element ştiinţifice 
al scurgerii uretrale dela un spânzurat, pentru a închega, acţiunea 
diabolică a unei fete, care sar fi năseut pe calea fecundaţiei ar- 
tificiale a mamei sale, cu lichid spermatie scurs dela un spânzurat 
şi colectat de un medic). - - | Se: - 

IV. PETELE CU ASPECTUL CELOR DE SPERMĂ 

Elementele de asemănare sunt trase mai mult din culoare și 
din serobirea suportului absorbant. E 

1. Scurgerile mucoase ale uretrei. — Petele formate de aceste scur- 
geri — cari îndeobște sunt consecutive unei blenoragii negliiate (chiar 
după trecere de câţiva ani) — sunt mai mici ca petele spermatice (uneori
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se găsesc sub forma unui grup de picături); dar, întocmai: ca ccle de spermă, petele provenind din scurgerea uretrală scrobese suportul absor- bant și sunt colorate în cenușiu deschis, ' a microscop, lichidul uretra] — incolor, vâscos şi lipicios — se arată compus din inucus şi leucocite. 

2. Scurgerile blenoragice serobese și ele suportul absorbant și for- mează, pete groase, solzoase, albicioase bătând în cenușiu, galbene sau. verzui. 
Diferenţiarea, la microscop, se manifestă prin prezenţa, următoarelor elemente caracteristice: mucus, celule pavimenioase, leucocite, dintre cari unele conţin gonococi — microbul patognomonie descris de Neisser. (fig. 120). 

  

  

    i dac e nur = - 

  

Fig. 120.—Un preparat din puroiu cu gonocoei. 

GONOCOCUL, e identiticat după următoarele particularităţi: 1) for- ma; 2) situaţia; 3) modul de grupare; 4 proprietăţile de coloraţiune. a) Porma gonococului e aceea a unui diplocoe (cu diametrul mare. 0,00125 mm. şi cu diametrul mie 0,0007 mm.). b) După situaţia lui în raport cu celula gonococul e: 1. intracelular: în interiorul globulelor sau la suprafaţa celulelor: epiteliale; 
2. extracelular: liber, printre elementele puroiului. c) Modul de &rupare: grămezi mici cari umplu celulele; niciodată, în catene. Gonoeorii sunt întotdeauna în număr pereche, divizibil prin: 4 (Finger). | | | d) Proprietăţile de coloraţiune se pun în evidenţă 'printr'o colora- țiune simplă și printr'una dublă (Gram). ai 1. Coloraţiunea simplă:
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Albastru de Metilen. ...... „.. “1 gr. 50 Borax . e eee d gr, , Apă distilată: . .. «100 gr. 
Câteva picături, filtrate, peste lamă. — Colorezi un minut, Speli şi examinezi. : | 
2. Coloraţiunea dublă (Gram): 

Apă de anilină: filtrată cu un filtru ud. . .10ce. „Aleool absolut a Lee, Soluţie ale. saturată de violet de Genţiana . . . 1ce. 
(Prepararea apei de anilină care va, servi la obţinerea, soluţiei colo- - rate: într'un flacon colorat torni aproape pe sfert uleiu de anilină alb; . restul îl umpli cu apă distilată, Laşi să se limpezească). Colorezi lama, 5 minute, Verși escesul și adaugi soluţia lui Gram: 

lod . lg, 
Todur da potasă 2 gr. 
Apă distilată 300 gr, lăsând-o să lucreze 30 secunde şi reînoind-o de 2-3 ori, 

| - Decolorezi cu alcool absolut până ce nu mai iese violetul (30 secunde) — luând seama să nu mergi prea departe cu decolorarea, 
Recolorezi cu o soluţie extrem de diluată de fuchsină (câteva secunde) sau cu:. - 

Brun de Bismark . . . . 1 ger. 50 
Apă fenicată . . , . . 100 Br. 

Se spală repede lama, se usucă şi se examinează. | Microbii cari rămân colorați prin reactivul Gram sunt de un violet închis, pe când gonocorii și bacteriile cari sunt indiferenți la acest reactiv sunt roșii sau bruni — după cum s'a întrebuințat fuchsină sau brun de Bismark. . 
Deci gonococul se decolorează prin Gram sau e indiferent la soluția lui Gram, . a 
(Notă. — Există în blenoragie 2 alţi diplococi cari se decolorează : prin Gram, dar cari nu se arată decât rar: în 4% din cazuri)... a 
e) Cultura-gonococalui. — Gonococul se cultivă la 36%.37 în medii speciale: | SR 
"Ser uman 

Agar-serul Wertheim -(de preferat) - 
Gelosa cu gălbenuş de ou. 
Preparaţiune gelosa-peptona: 
Bulion O +...... 100 gr. _ Gelosa a... dar, ii 
Peptona!  ....., 1 gr. a 
Clorură de sodiu ... 050 er, (Alealinisezi)), 

Tuburile umplute să nu conţină mai'mult de 1 ce. Menţii -gelosa topită la, 40.42, adaugi 0,05 ce. de ser pe tub. Amesteci și pui tuburile (în poziţie înclinată) să se răcească. - | DR De preferinţă te serveşti. de ser uman sau de lichid ascitic, — dar şi . serul de bou poate fi utilizat. 
„ Insămânţarea, — 1. In plăci: cu pipeta, se, pune o picătură de puroiu 

într'un tub cu bulion-peptona. Cu'acul de platină sau cu pipeta se pun 3 
picături din diluţiune într'un prim tub cu agar-ser topit și menţinut la 40. 

85008, — Dr. A. Minorici, Tratat de Medicină Legală. a 
o
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Tuburile, agitate, se pun într'o cutie Petri şi se răcesc într'o poziţie orizon- tală. Cutiile, puse înitr'o cameră umedă, sunt menținute în etuvă la, 360—317", 2. În strii: In tuburile cu agar-ser răcite, plimbi acul de platină. Descrierea coloniilor: Coloniile . superficiale apar după 24-48-70 ore. In a S-a saua G-a zi intră în reoresiune, Coloniile profunde (în plăcu; încetează în creștere după 7-8 zile, a 
F) Cum se caută gonococul în uretrita bărbatului e 
1. In uretrita acută: Prepari lamele curăţându-le şi: arzându-le la flacără. Speli glandul și meatul urinar 'cu apă sterilizață. Culegi pică- ! tura de puroiu cu pipeta 

sau cu acul de platină. O 
așterni pe lamelă. fără a, 
mai retrece acul. - 

Fixezi puroiul prin flo- 
cără sau un amestec de 
alcol şi eter în părţi e- 
gale. Colorezi după meto- 
'dele mai: sus indicate, (co- 
loraţia simplă şi dublă), 
Examinezi, servindu-te de 
sistemul optic: oc. 3 și 
obj. imers,. 12. 

2. In uretrita cronică 
„căutarea. gonococului de- 
vine un' element impor- 

“tant de pronostic (conta- 
giozitatea sculamentului) 
sau chiar o indicaţiune te- 

  

    

  

  

Fig. 121. — Scurgere leucoreică: celule pavimen-  rapeutică. 
tnase vaginale și leucocite. [xaminezi: ori picătura 

. de dimineață înainte de urinare, ori filamentele și grunjii cari înoată în prima cantitate de urină de dimineaţă. Aceste filamente sunt disociate şi așternute în pătură subţire pe o lamă. Apoi se usucă, se fixează, 'se colorează şi se examinează. 
Dacă nu găsești gonococul, măreşti artificial iritaţia canalului prin injecţiuni de sublimat 1 la 2000 sau nitrat de argint 1 la 1000. Exami- nezi uşoara, scursoare de peste zi şi filamentele urinei de dimineaţă. 
(Spălătura cu sublimat face să dispară sau diminuează numărul bac- teriilor din unele uretrite cronice și face să apară gonococul ascuns în păturile ascunse ale mucoasei), 

9) In uretrita la femee : Pentru uretră, procedezi întocmai ca la bărbat. | , 
Pentru tagin, culegi puroiul din fundul de sac anterior, ' ori faci 

abundente irigaţii vaginale și raclezi mucoasa, 
Pentru colul uterin: după spălătură, culegi puroiul din interiorul colului. 

! 
"3, Scurgerile feminine, — Lichidul leucoreie (fig. 121), care se scurge din organele genitale ale femeei, formează şi el pete asemănătoare 

cu acele ale spermei, dar mai mari ŞI mai groase, cu suprafaţa acoperită 
cu cruste albe, galbene suu verzui. |
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La microscop, se observă: celule epiteliale pavimentoase cu granulaţii | 
şi cu nucleu, uneori divizat prin strangulare (în prezenţa, picro-carminu- 
lui, celula devine sălbue, iar nucleul se înroșeşte); deasemenea şi câteva. 
leucocite. - . 

4. Bxpectoraţia bronchică şi faringiană formează pete (mai mult sau 
mai puţin circulare, cu diametru de 2—5 em.) Sălbui sau verzui şi aducând 

uncori cu cele de spermă. În- 
- tins cu piciorul pe pardo- 
seală, scuipatul, uscându-se, 
formează pete solzoase albi. 
cioase. — Expeetoraţiile ce- 
lor cari umblă cu cărbunii 
se recunosc după culoarea, 
lor tipică. 

La microscop (fig. 199): 
un mucus transparent, striat, 
granulaţii moleculare, celule 
pavimentoase sferice (pranu- 
loase, cu : nucleu central), 
globule neregulate de mu- 
cus. În cazurile de ftizie 
-baccilară, elementele - carae- 
teristice se pot conserva peste 
o lună de zile. Germain Ste 
a observat că virulența, ex- 

  

    

  

  

Fig. 122. — Celule pavimentoase într'o în flana- PEPI i ție. a căilor aeriană: 1. celule ir o nf din pectoraţiilor uscate „persistă nas; 2. celule cilindrice cu eili vibratili depe timp de câteva luni. trachee; 3. celule pavimentoase bueale în deze- , La nerescență mucoasă; 4. celule epiteliale pavimen- 5. Saliva — ale cărei pete toase din cavitatea bucală; 5. globule albe; pot uneori seniăna cu cele 5. globule roşii; 7. globule albe tratate cu acid de spermă — se identifică acetie; 8. fihre elastice şi globule de „puroiu din ] , in căita Ai plămân. a microscop, prin căutarea 
| ptialinei, a sulfocianurei şi a elementelor figurate (insuficient caracteristice). 

Plialina se obţine astfel: se pune o porţiune a salivei pe hârtie suga- tivă sau pe un bulin şi, după 1-2 ore, preparatul se transformă în glucoză, Prezenţa sulfocianurei e pusă în evidenţă de sărurile de fier. . 
6. Mucozităţile nazale fac pete cari pot fi confundate cu cele de spermă. La microscop se observă, (vezi fig. 122): mucus, leucocite (în număr variabil), celule epiteliale prismatice (cu sau fără cili vibratii), - 

„7. Puroiul — ale cărui pete pot, după natura. lui, să semene cu cele de spermă — examinat la microscop oferă (vezi fig. 122): celule conjune- tive, resturi de fibre conjunctive, globule de prăsima şi diferiţi microbi (gonococi, stafilococi, streptococi, baceilul lui Koch, etc.). 
8. Laptele scrobeşte și el puţin suportul şi formează pete cenușii sau gălbui cu contur sinuos. 
Examenul microscopic arată ( fig. 123): globule grăsoase refri- gerente (cu diametrul 0,001-—0,009 mm.), cari însă rezistă acţiunii cor- pilor grași; globule granuloase mai mari (corpusculi de colostrum); zahăr în proporţie de 4%. : ”
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V, PETE DIVERSE 

- + 1. LICHIDUL AMNIOTIC (soluţie dea păcu 2-4 la sută albumină și săruri) 
formează pete mari — cu miros fetid, urinos — mai şterse (din scurge- 
rile dela începutul sarcinii) ori gălbui sau verzui (în lunile din urmă ale 
gravidităţii) şi cari serobese puţin Suportul absorbant, - 

lam mierosecp: celule epiteliale, materie sebacee și peri fetali. 

* 2. MATERIA SEBACEE e stratul unsuros care acopere copilul în cursul 
vieţii sale intra-uterine, iar la naștere face, pe rufele de corp și pe 
așternut, pete albe bătând în cenușiu, solzoase. Insolubilă în apă. 

Ia microscop (fig. 124): 
N grupuri de mici celule epite. 

liale pavimentoase, cu san 
fără nucleu, globulare sau 

i turtite şi poligonale (după 
“cum pata e proaspătă sau 
vechie) cu granulaţiuni fine; 
peri fetali. 

3. ŢESUT UMAN. — Pe- 
„tele de ţesut uman, pe cari 
„e chemat să le examineze ex- 

" pertul, sunt îndeosebi .cele 
cari se găsese pe arma, corp- 
delict, uncori pe haine, mo- 

„bile, pe jos: sau pe pereţi. 
a) Țesutul celulo-adipos 

„face pete mici roșiatice sau 
cafenii închise, în cari se a- 

Fig. 123. — Examenul petei do lapte. — A. Celula flă și urme de sânge. Răzu- 
ebitelială; B. Destinderea celulei de către 'granu- ind partea superficială, dăm 
laţiile grăsoasa; 0, plesnirea celulei şi punerea x că : 
în libertate a globulelor de lapte; D. Colostrum peste o substanță sălbne de 

format din corpi muriformi (pag. 595). consistenţa cere galbene și 
care, în upă, se umflă și 

devine ușor disociabilă în filamente, — La microscop, țesutul, preparat 
cu apă, arată: mănunchiuri de ţesut celular,: cu dungi ondulate paralele, 
cari apoi dispar, spre a reapare sub acţiunea acidului acetic; între mănun- 
chiurile de ţeșut celular, se văd celule adipoase mari (diametrul 0,05 mm.), 
sferice, eliptice sau poliedrice, cu centrul de o nuanţă mai deschisă decât 
marginile. . a 

După Robin, diferenţiarea între țesutul adipos uman şi acela al bon- 
lui şi al berbecelui se face după volumul și forma celulelor adipoase, cari 
sunt mult mai mari decât cele umane (0,094—0,114 mm. în diametru) și 
toate de aceiaşi mărime; se solidifică prin răcire. 

b) Substanţa, cerebrală formează pete foliculate, cornoase, cu aspect 
umed și grăsos, şi de culoare cenușie. Solubilă în acid sulfuric concen- 
trat. — La microscop (609 diametri) (fig. 125): celulele și fibrele nervoase, 

c) Grăsimea face pete ușor de deosebit pe hârtie sau pe stotă; dim- 
potrivă, pe un suport de altă natură, diagnosticul diferenţial e mai greu. 
— În atare caz, se pune peste pata suspectă o foaie de hârtie albă, peste 
care se trece cu un fier de călcat încălzit. Hârtia e apoi muiată într'o 
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soluţie de hiposultit (10 la 100), adiţionată cu alcool: dacă e de prăsime, 
pata, apare numai decât. 

Acidul osmic înegreşte pe- 
tele de grăsinie. — Grăsi- 
mea, în cantitate cât de mi- 

"<ă, oprește mişcarea girato- 
rie a camforei în apă. 

d) Epidermul fetal se de- 
osebeşte la microscop prin 
prezenţa, celulelor epiteliale 
policdrice (cu 5-6 fețe) cu 
ori fără nucleu (după cum 
celulele din pată sunt mai 
superficiale ori mai în în- 
erior). 

4, URINA face, pe rule, 
cearșafuri, saltea, haine, pe- 
te (cari străbat țesuturile 
absorbante) cari nu serobese 

> 
suportul. Le un puzort, alb Fig. 124. — Aspectul materiei sebacee, după cea 
au 0 culoare galbenă de o . fost tratată cu accid acetic şi cu glicerină. 

  

  

    

  

  

nuanţă variabilă. — Miros - (pag. 596). 
caracteristic, _ 

Pata de urină se identifică pe calea reacţiunilor chimice şi le 
microscop. | 

- Renctiunile chimice. — Dacă nu conţine albumină, urina nu se colo- 
  

rează cu eosina (colorantul 
substanţelor organice). 

In prezenţa reactivului 
Richaud  (fostotungstat de 
sodă 25 ar., acid clorhidric 
pur 5 gr., 'apă distilată 
250 gr.) urina, adiţionată 
cu o soluţie de sodă, se co- 
lorează în albastru. — Cau- 
ză de eroare: sucul gastric, 
saliva, laptele, la fel trata- 
te, se colorează tot în al- 
ibastru. 

Hipobromitul de sodă pu- 
ne în evidență urea; în uri- 
na precipitată prin nitratul. 
de argint, se observă, cloru- 
rile din ea, iar în pata de 

Fig. 129. — Fibre nervoase din substanța cere- "urină. mucegăită, sărurile a- 
brală (văzută la microscop) (pag. 594). - moniacale pe cari le conţine. 

, , "La microscop (fig. 126): 
urea, acidul uric, celule epiteliale, vesicale sau uretrale, fără nucleu, cilin- 

- dri, fosfaţi, oxalaţ, "bacterii. “ 
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5. COLOSTRUM — substanţă puţin vâscoasă, albă (bătând în galben) — face pete gălbui câri serobese rufele. La microscop (vezi figura 193): corpi. rotunjiţi şi granuloşi (0,01—0,05 mm. în diametru), globule de grăsime, leucocite cari, la. 2-3 zile "după facere, dispar, — corpii aranuloși, dim- potrivă, persistă încă până la o săptămână. 

  

  

  

      

  

        LE 
    Fig. 126. — Blementele ce se Pot găsi în urină: 1, Cristali de acid urio; 2. urat de sodă; 3. oxalat de calce; 4 acid hipuric; 5. fosfat amoniaeco= magnesian; 6. A cistină, B tirosină, CO leucină; 7. celule epiteliale din vesieă; 8. celule vaginale;:9. celule renale; 10. A cilindri hialini, gra- nuloşi, C' epiteliali, J hemoragiei, E cilindroizi, 

'6. MECONIUM— nume sub care se desemnează conținutul inţestinal expulzat de copil la 6-12 ore după naștere-şi din care se mai, ăsese urme în primele 3-7 zile ule vieţii extra-uterine (uneori dejecțiunea, începe chiar în timpul facerii) — e, după cercetările mai recente, constituit din sub- stanțe furnizate de pereţii tubului digestiv (celule desquamate din epi- teliul faringo-esofagian, gastric şi intestinal, de micile glande situate pe întreaga întindere a arestui tub (mucus), de ficat (cholesterină, mucus și
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pigmente biliare) şi de deglutiţiunea lichidului amniotic. — Meconiumul 
se formează întâiu în duodenum, cu începere dela a 3-a lună a vieţii intra- 
uterine a fetusului, sub formă de materie vâscoasă cenușie, care cu timpul 
îşi modifică nuanţa spre a, o lua pe cea galbenă-verzue; în a 7-a lună a 
gestaţiunii, meconium-ul ocupă aproape întreg intestinul subţire, -iar în a 
8-a lună pătrunde şi în intestinul gros. Acum se prezintă sub. formă, de 
materie (100-200 gr.) cleioasă, omogenă, inodoră, de un galben bătând 
în verde închis, , 

Pe rufe, cârpe, cearșafuri (prin cari străbate) meconiumul formează, 
prin uscare, pete neregulate, de un verde mai mult sau mai puţin închis, 
cari serobesc suportul. : : 

Prezenţa meconiumului pe suporturile examinate e un element de 
orientare pentru expertul însărcinat să lămurească justiția în cazurile de 
pruncucidere (art. 230 
C. P.), de supresiune a 
unui copil. ori de tăinuire 
a nașterii unui copil (art. 
2175 C. P.). | 

A) Caracterizarea su- 
perficială a petelor de me- - 
conium sc face după as- 
pectul și culoarea lor, 

a) Aspectul diferă du- 
pă -vechimea petei, după 
cantitatea de materie din . 
ea şi -după prezența ele- 
mentelor streine (sânge,. 
materie sebacee): o pată 
proaspătă - luceşte; una 
uscată n'are luciu şi pre- 
zintă crăpături superfi- 
ciale. " 

b) Culoarea variază 
după, vechimea petei şi a a cantitatea, de materie din Fig. 123. — Elementele observate în meconium. 

"ea: pata proaspătă subțire 
-e de un verde mai mult sau mai puţin îuchis, iar pata proaspătă groasă e 
castanie. Pata, uscată subţire (primitivă sau produsă prin simplă frecare) 
e verda gălbue; la pata vechie mui groasă culoarea e mult mai închisă. 

c) In ce priveşte forma, ea ware nimic distinctiv pentru petele de meconium. a Si . 
B) Caracterizarea decisivă se face prin identificarea elementelor cons- titutive ale meconiumului (despre care trebue să 'se ştie că, sub acţiunea aerului, numai dacă nu e ţinut întrun mediu umed, nu putrefiază) prin următoarele. procedee: 
a) La microscop (după, ce pata a fost preparată: se taie un mic frag- ment — câţiva milimetri în diametru — din suportul pătat şi se pune în „contact cu câteva picături de apă distilată, sau întrun amesteo de apă şi glicerină; pata se umflă și se desprinde depe suport, spre a, fi examinată, pe c lamă acoperită cu o lamelă) se caută (fig. 127): 1) corpusculii caracteris- tici de biliverdină, poliedriei (eu unghiurile rotunjite) sau  eliptici (0,005-—0,040 mm.), galbeni-verzui, refrigerenți; 2)  eristalii de choles- 

N 
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terină (tablete romboidale sau dreptunghiulare) cari, în meconium normal, există în proporţia de 2 la 5 din massa totală (fig. 128); 3) celule epi- teliale cilindrice mai mult sau nai puţin modificate și fără nucleu ; 4) mici . granulaţii grăsoase; 5) tulee fetale, cu un canal medular abea perceptibil 'şi transparente. 
.. E 5) Procedeul chimic: în porţiunea de meconium preparat se caută: - pigmente' și produse biliare, cholesterină, mucus Şi albumină. E de obser- vat însă că nici unul din aceste elemente nu .ajunge spre a caracteriza meconiumul. 

. | c) La spectroscop (procedeu tot atâţ de aleatoriu caşi cel chimic) se „caută benzile de absorbţiune ale biliverdinei şi bilirubinei (materiile colo- rante ale. bilei): una la stânga lui D, a doua în E Şi a treia în F. 4 Insfârşit, Leclerq, în colaborare numai cu Ifebvre (pentru reac- țiunea serurilor precipitante) şi în plus en Minot (pentru reacţiunea ana- filactică) a încereat —— dar” fără rezultate apreciabile — metoda biologică pentru determinarea originii petelor de meconium. 
7. MATERIILE FECALE auo compoziţie care diferă după cum sunt dela - un copil de ţâţă, dela un copil înţăreaţ ori dela un adult, La sugaciu, fecalele, din verzi cu dâre galbene în primele zile dela naștere (când încă se mai găsesc 'în ele elementele meconiumului), devin spre a 7-a zi gălbui cu puncte de un verde închis sau negricioase, spre a adopta culoarea galbenă pronunțată, păstrată în tot timpul alăptării. Fecalele sugaciului conţin uneori mici „cheaguri albicioase (dela mărimea unei gămălii de - ac la aceea a unui bob de mazăre). DN La copilul înţărcat şi la adult, fecalele conţin resturi de alimente mai mult sau mai puţin modifi- cate, reziduurile digestiunii şi diverse secreţiuni (sa- Fig. 128.— Cristali de livă, suc gastric, sue pancreatic, bilă, suc intestinal), cholesterină, Examenul petelor de materii fecale îşi are rostul lui: la copil, când e vorba de stabilit vârsta lui, ştiin- du-se compoziția fecalelor unui copil mai mare de 7 zile (în cari-nu se mai găsesc urmele de meconiuin); la adulţ când grație elementului coprologie, nu numai se pot determina împrejurările morţii, dar se şi poate descoperi - autorul crimei, Ii 
A) Aspectul şi culoarea. __ Petele de materii fecale — cari se pot găsi pe cămăși, cearșafuri, haine, pe jos sau însfârşit pe orice fel de suport din mediul în care s'a aflat mortul — variază după felul alimentaţiunii „ şi după prezenţa, substanţelor streine compoziţiei fireşti a fecalelor, cum ar fi sânge, spermă, scurgeri din organele genitale. | Superficial se pot întrucâtva identifica după aspect; şi culoare. * În genere, au o culoare mai închisă, decât aceea, a fecalelor în stare proaspătă, iar când conţin cocoloaşe, acestea, se desprind sub formă de pulbere, e e Fără a străbate țesutul, petele, uneori acoperite cu o crustă, au con- - turul neregulat şi sunt sau galbene sau castanii închise. Străbătând însă țesutul fără a-l scrobi, atunci când fecalele sunt lichefiate, petele, de un galben-deschis, n'au niciodaţă: crustă, - | n | " “B) Examenul chimic.__ Se caută izolarea materiei colorante a bilei, precum și aceea a, cholesterinei, E 

  
2
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C) Examenul.microscopic (fig. 129)..— Se: prepară, într'o soluţie apoasă, o fărâmă din pată care e examinată pe o lamă de sticlă acoperită cu o lamelă. | i | 1. Dacă pata provine din fecalele unui sugaciu, se observă, în ea: glo- bule de lapte deformate, grannloase, adesea aderente şi cristali de grăsime sub forme de ace fine (izolaţi sau grupaţi în stele). Punctele mici verzui indică o turburare a funeţiunilor digestive. Dacă copilul a supt; -dela_ un sân cu sfârcul crăpat, se găsesc leucocitele supuraţiei mamelonului. 2. Ia pata făcută de scau- 
nul unui adult se observă: 
resturi .vegetale  (trachee, 
fire de amidon, celule izo-. 
Jate sau grupate, peri ve- 
getali .unicelulari), reziduuri 
de origine animală (frag- 
mente de fibre musculare), 
ţesut conjunctiv, ţesut elas- 
tic, celule adipoase, celule de 
grăsime, celule epiteliale pa- 
vimentoase, mucus, cristăli 
de hematoidină, ocristali ai 
materiei colorante a bilei, 
cholesterină, oxalaţi și fos- 
faţi de calce, fosfaţi amonia- 
co-magnesiani, viermi saul 
ouăle lor, diverşi microbi. 

3. In petele formate de fe. 
cale lichide nu găsim decât Sa iilor fecal parte din elementele enu- Fige 129. — Elementele materiilor fecale. 
imărate, 

  

    
  

  

,. 
. - + * . 

In ce privește originea fecalelor din pată, e aproape imposibil de a 
se stabili dagnosticul diferenţial. 

8. CERNEALA.— Examenul petelor de cerneală e mai mult de com- 
petinţa chimistului-legist, când e vorba să se descopere ce e scris sub 
pata, observată, dacă literele sau cifrele au suferit vreo alterare (voită sau 
accidentală). . 

* Ia examenul unei pete de cerneală, expertul are să răspundă la, urmă- 
toarele întrebări: Sa 

1. Dacă pata e: datorită unei picurări din peniță ori unei răsturnări 
a călimării. | , | 

2. Dacă cerneala din pată e la fel cu cerneala scrisului subjacent. 
3. Cu ce anume cerneală au fost modificate literele sau cifrele sub- 

jacente. 
4. Care e mâna care-a operat modificările (chestiune la, care are să 

răspundă expertul grafolog)). - 
VI. RAPORTUL 

"Examenul petei sau al petelor terniinat, expertul își întoc- 
meşte raportul special care, după împrejurare, formează sau o
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piesă independentă a dosarului afacerii” (atunci când ordonanța au- 
torităţii judecătoreşti recherante are ca obiect exclusiv numai cer- 
cetarea petei sau a petelor), sau o parte integrantă a raportului de 
expertiză generală şi, ca atare, e intercalat în acest raport. 

Indiferent de locul ce e menit să ocupe în dosarul cauzei, ra- 
portul de expertiză a petei sau petelor, cuprinde următoarele părţi: 

I. Sus, în stânga primei toi, aceste 5 indicaţiuni: 1) In- 
stanța, judecătorească de care depinde organul recherant ('Tribu- 
nalul, Curtea de Apel, Curtea eu juri); 2) Organul recherant (Ca- 
binetul judecătorului de instrucţie, Nr. . . ., Camera de punere sul» acuzare; Președintele Curţii cu J uri); 3) Ordonanţa (adresa) Nr... 
din ....; 4) Cauza judiciară (Afacerea X ....); 5) Obiectul exper- 
tizei (examenul petei sau petelor de ....). | 

Urmează textul raportului care se compune din: 
II. Preambulul (ca la. orice raport judiciar în genere). 

III. Descrierea petei sau a petelor, în ordinea, în care supor- turile (numerotate, împachetate şi pecetluite) i-au fost remise. 
IV. Expunerea metodei urmate pentru identificarea petei sau 

a petelor. e 
V. Concluziile. 

Semnat şi datat, raportul e remis autorităţii recherante, căreia . expertul, la cerere, îi dă şi câteva explicaţiuni verbale rezumative. 
Concluziile raportului — ca ale oricărui raport. judiciar — pot comporta, după împrejurare, şi o depoziţie orală înaintea in- stanţei de fond care cercetează pricina. | 
Atât în coneluziunile serise cât şi în cele orale, expertul se va arăta de o prudenţă „extremă, nehazardându-se să: facă afir- maţiuni temerare, ambigue, ori reticenţe, atunci când nu are, dacă nu siguranța, cel puţin quasi-certitudinea, încheerilor la cari a ajuns. sie



CAP. VI 

EXAMENUL PĂRULUI 
In expertizele medico-legale, în cari nu trebue neglijat nici 

un detaliu oricât de neînsemnat ar părea el, examenul părului e 
adesea, de o însemnătate covârşitoare. Nu numai că el constitue o 
complectare a, examenului petelor, dar nu odată, pentru îndrumarea 

„cercetărilor (stabilirea împrejurărilor în cari a. fost săvârşită crima, 
identificarea făptaşului și a victimei, ori chiar regăsirea cadavrului 
tăinuit) el e unicul element de informaţiune şi de edificare. Exa- 
menul părului proectează o lumină vie în cazurile cele mai ob- 
scure de omucidere, pruncucidere, avort, atentat la pudoare, siluire, 
aberaţiuni sexuale, loviri şi răniri cari mau pricinuit moartea. 
Ajunge, pentru evidenţiarea importanţei acestei: expertize speciale, 
să pomenim numai de câteva afaceri celebre în cari indicaţiunile 
trase din cercetarea, părului au fost hotărâtoare pentru soluţiunea 
cauzei judiciare, fie prin dovedirea criminalului, fie prin confir- 
marea alibiului invocat de cel bănuit. 

I. Identificarea criminalului. 

1. Autorul asasinatului, a cărui victimă a fost (în 1847) ducesa de 
Praslin, a putut fi dovedit (de către Tardicu şi Chevalier) în chiar per- 
soana soțului acesteia, graţie identificării părului aderent; de arma corp- 
delict, 

| 2. In 1858, Robin (în afacerea Mânager) descoperă pe ucigaș prin - 
caracterizarea părului dintr”o pată de sânge — păr luat întâiu drept păr 
de animal, - 

3, Lender. (în 1861) identifică pe autorul asasinării unei întregi. fa- 
- milii (șeaso persoane) graţie unor fire de păr găsite în trei pete de sânpe. 

4. In 1905, însărcinat cu o expertiză, identific sexul autorului crimei: 
„după lungimea, culoarea şi grosimea, câtorva, fire de păr: omorul fusese 
comis de o femee. Graţie acestei indicaţiuni, ucigaşa e descoperită, iar exa- 
menul comparativ al părului găsit pe locul crimei cu acela al părului făp- 
taşei confirmă primu demonstraţie. 

5. Cu ocazia cercetărilor la locul crimei, expertul notează pe cadavru 
câteva, fire-de păr (identificat a fi păr.de pisică albă). Parchetul porneşte: 
investigaţii în această direcţie și dă peste un individ, posesor al unei pisici 

“albe și pe “hainele căruia s'au identificat fire identice cu cele depe 
corpul victimei.
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-_ 6. În altă împrejurare, asasinul e identificat graţie unor fire de păr găsite pe un fular (pe care ucigaşul îl lăsase pe locul crimei). Examenul comparativ a dovedit identitatea părului găsit cu acela din ceafa ucigașului. 

II. Identificarea victimei. 

]. În celebra afacere Gouff (1889), Lacassagne a isbutit să iden- tifice cadavrul din cutăr (transportat în apropiere de Lyon) cu persoana dispărutului, numai graţie examenului comparativ al părului victimei cu firele de păr depe peria de cap dela locuinţa acesteia din Paris. | 2, In 1892 se descoperă un cap uman, fără pielea, lui, cu nasul și urechile tăiate. Expertul a isbutit să identifice întâiu sexul, după gene și sprincene ai căror peri au o grosime în raport; invers, după cum e vorba de un bărbat sau de o femee (la bărbat firele din sprâncene sunt mai groase decât cele din gene, pe-când la femee e din contră). Era un cap de femee, „după cum a confirmat-o ulterior ancheta judecătorească. Meritul exper- tizei fu cu atât mai mare, că o urmă de mustață contribuia la îngroșarea misterului. a 
3. Megnin (în 1882) cu ajutorul iusectelor parazitare moarte: găsite pe părul unui copil — al cărui cadavru a fost ascuns într'o ladă — a dovedit că victima, fusese ținută într'o mare murdărie, — detaliu dedus din faptul că insectele în chestiune 'nu trăese decât pe omul viu şi deci muriseră odată cu copilul. Constatarea, expertului a fost confirmată de investigaţiile justiției care a stabilit că micuțul, sechestrat, murise 'de inaniţie. 

III. Pruncucidere. 
1. Un fir de păr — identificat a fi de femeie — găsit pe corpul unui nou născut (mort înăbuşit) duce la descoperirea pruncucigaşei. 
2. Peri fetali, identificaţi pe cearșaful unei femei, duc la descope- cirea unei pruncucideri: noul născut fusese aruncat în privată. 

IV. Avort. 

Malassez (în 1878) determină vârsta, cadavrului unui fetus. în stare de complectă putrefacție, numai grație examenului câtorva peri fetali ade- 
renţi de o cârpă. 

V. Atentat la pudoare, 
In repeţite rânduri am putut; identifica, pe autorul atentatului la pu- doare, numai după firele de păr găsite pe corpul victimei. : | 
Perii pubisului unei femei, victimă. a unei siluiri, găsiţi pe cămaşa, ismenele sau corpul individului arestat sau numai bănuit, sunt o dovadă pentru identificarea autorului atentatului. 
Prezenţa, spermatozoizilor pe perii- pubisului şi ai buzelor mari a! unei femei asasinate, e o indicație certă :că omorul a fost precedat de un viol sau de o tentativă de siluire. 

VI. Aberaţiuni sexuale. 

1. In câteva, cazuri de pederastie necrofilică, am puţut identifica pe vinovat numai graţie câtorva peri din regiunea anală a mortului, găsiți în șanțul balano-prepuţial al autorului actului,
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2. Sonnenschein face dovada raporturilor sexuale ale unei femei cu 
un câine, prin identificarea perilor de câine găsiţi pe pubisul. desechi- 
libratei, | 

3. Kratter face dovada coitului unui soldat cu o iapă, numai prin 
examenul comparativ al perilor găsiţi în șanțul balano-prepuţial al inver- 
titului cu perii organului genital al animalului. 

VII. Prevenirea unor erori judiciare. 

1. Un individ e bănuit a fi autorul unui omor, — prezumție întărită 
de faptul că hainele îui erau pătate de sânge. Inculpatul se apără, susţi- 
nând că sângele era dela un câine pe care-l omorâse cu un topor. Exame- 
nul sângelui nefiind concludent, expertul cercetează cu atenţie toporul şi 
descoperă pe el' câteva, fire de. păr cari au fost identificate a fi de câine. 
Şi astfel a evitat o gravă eroare judiciară. 

2. Barruel împiedică, o eroare judiciară, prin simpla demonstraţie că 
firele de păr aderente de presupusul corp-delict nu erau de om (adică din 
capul victimei) ci de bou, ceiace se explica prin dotaliul că inculpatul 
era măcelar. 

3. In 1910 Balthazard face dovada că atât firele de păr depe un cuţit 
mânjit de sânge cât și smocul de păr din mâna moartei erau păr de al 
acesteia, — prin urmare persoana bănuită era nevinovată: era un caz de 
sinucidere. 

I. TECHNICA EXPERTIZEI 

"Rezultatele expertizei speciale a părului — pentru care exem- 
plele de mai sus sunt de o impresionantă elocvenţă —- sunt obținute 
graţie unei technice apropriate, ale cărei regule au fost pentru în- 
tâia, oară formulate de Charles Robin (care, precum am arătat, 
putea revendica și paternitatea îndrumărilor științifice pentru exa- 
menul petelor). El s'a inspirat din observaţiunea vechie de peste 
trei sute de ani a lui Paul Zacchias, că „prin caracterul ereditar al 
părului roșu, se poate rezolva problema paternităţii şi a adulte- 
rului“, Regulile acestea au fost desăvârşite prin cercetările de la- 
borator ale lui Oesterlen, YWaldeyer, Friedenthal, von Nathusius, 
Johannet, Jaumes, Beuregard şi Galipe, Sonnensehein, Kratter, ete. 
O menţiune deosebită se cuvine lucrării definitive „Le .poil de . 
Phomme et des animauz — upplications auz expertises m&dico-l6- 
gales et auz expertises des fourrures“, a eminentului meu coleg dela 
Facultatea din Paris, Profesorul Victor Balthazard, în colaborare 
cu d-na, Balthazară (Dr. Marecelle Lambert) pentru partea privi- 
toare la studiul analitice al părului uman și animal, 

Intocmai cași aceea a petelor, expertiza părului comportă o 
parte preliminară — notarea, ridicarea şi conservarea obiectului — 
şi o parte concludentă — examenul propriu-zis.



606 TECHNICA EXPERTIZEI PĂRULUI 

1. Operațiunile preliminare. 

d) Notarea. — Odată ajuus la locul crimei,: expertul, la fel ca 
pentru pete, va, avea grija să inspecteze îndeaproape toate supor- 
turile posibile ale părului, din examenul ulterior al căruia așteaptă 
elementul revelator. Aşa, în cazul Mânager (deja pomenit), Robin, 
a isbutit să demonstreze împrejurările în cari fusese săvârşit 
-omorul, numai mulţumită observării câtorva fire de păr aderente 
de o pată de ţesut uman depe ușa unei încăperi. A stabiliţ astfel 
-că, deşi cadavrul a fost găsit la o depărtare de 600 metri de casă, 
crima, fusese comisă în interiorul acesteia. Sau observaţia (veri- 
ficată de Balthazard) că peri fetali (prezenţi pe cale de desqua- 
mare în lichidul amniotic din care, în momentul nașterii, copilul 
înghite o parte) se regăsesc, la microscop, în fecalele noului născut. 
Şi aceasta în tot timpul necesar eliminării ultimelor urme de me- 
“conium, — ceeace, în caz când examenul e pozitiv, e pentru expert 
:0 indicație a unei vieţi extra-uterine de cel puţin 3—7 zile. Do- 
vada pruncuciderii şi a avortului se mai face prin examenul 
perilor notaţi pe feşe, cârpe, cearşaf. Părul observat în mâna.vieti- 
mei oferă un element: important atât pentru fixarea condiţiunilor 
în cari a fost perpetrată crima (deobiceiu, afară numai când 1lo- 
vitura, e aplicată prin surprindere, victima opune rezistenţă și, în apărarea ei, apucă pe agresor de păr — cap, barbă, mustață — 
Şi smulge un smoe sau numai câteva fire), cât şi pentru identifi- 
carea făptaşului. Am văzut că o atare identificare s'a făcut 
prin examenul părului găsit pe diverse suporturi ca: arma 
sau instrumentul corp-delict, haine, rufe de corp, .pe corpul 
victimei sau al criminalului, în pat, pe canapea, pe sau lângă 
lavoar sau oglindă, pe pieptene, peria de cap, peria de haine, pe 
pereţi,. tavan, dușumea, pe uși, ferestre — cu un cuvânt pe toate 
obiectele din mediul în care crima a fost săvârşită. Părul e un ele- ment de orientare pentru stabilirea identităţii cadavrului, chiar Şi atunci când acesta e cu desăvârşire putrefiat, pentrucă, sistemul 
pilos uman posedă o foarte mare putere de rezistență, chiar în mediile cele mai neprielnice conservării organismului; 

b) Ridicarea. — Odată cu ridicarea părului. astfel descoperit 
— operaţie care se face exact după regulile prescrise pentru pete, — 
expertul, în vederea examenului comparativ, trebue să ia şi păr din „diversele regiuni ale victimei şi ale făptașului (dovedit sau numai bănuit). | | 

c) Conservarea. — Părul colectat se conservă cu cea mai mare 
„grijă, spre a-l feri de orice alteraţiune sub raportul integrităţii, al formei (drept sau creţ) şi al culorii, 

Pentru eventualitatea unei contra-expertize, expertul va con-
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„sserva, în măsura putinţei, părţi din materialul păros care a servit 
la examenul comparativ. 

2. Examenul propriu-zis. 
In prezenţa părului de examinat, expertul are a-şi pune urmă- 

“toarele întrebări: 

1.'E păr de om, de perucă, de animal (viu sau mort, adică păr 
„-de blană) sau fibre de ţesut ( lână, mătuse, bumbac, in, cânepă, etc. )? 

2. E păr de om viu sau dela un cadavru? 
3. Dacă e'păr dela un cadavru, care poate fi epoca morții? 
4. E păr smuls, căzut 

“spontan sau accidental, 
„tăiat, părlit? 

5, E păr de fetus, copil 
„sau adult ? _ | 

6. E păr de bărbat sau 
de femee? | 

1. Din ce anume regiune 
a corpului ? 

8. Determinarea rasei și 
-« profesiei individului. că- 
ruta îi e atribuit părul. 

9. In concluzie, expertul 
za căuta, pe calea apropie- 
rii, să stabilească dacă 
-ezistă ori nu o identitate 
între părul încriminat şi 
părul luat ca termen de 
«comparaţie. Pentrucă nu- 
„mai pe temeiul unei cer- | 
titudini absolute — pozi- 

  

    tivă sau negativă — se 
poate el rosti în sens afir- | Pa ;mativ ori negativ. Fig. 130.— Secţiune a pielii în grosime, cu firul 

de păr implantat: 1. epiderma; 2. derma; 3. trun- Cunoașterea tuturor a- chiu! firului; 4. rădăcina; 5. bulbui; 6. papila; 
cestor particularităţi e ne- 7. foliculul pilos: a) tunica externă, b) membrana, 

u _ . . pe vitroasă, c) teaca epitelială externă, d) teaca epi- cesară pentru -identifica- setială internă; 8. glandele sebacee cu 8 conducte 
rea, atât a victimei cât Şi aq excretoare; 9. spaţiul liber pe unde se scurge ma- 

- : : teria sebacee; 10—10 mușchii 'horipilatori ai „autorului sau autorilor tpărului. (pag. 608). 
“crimei, precum şi pentru . 
veconstituirea, pe cât posibil, a exceuţiunii actului criminal. 

„In. prealabil, dacă părul are pe el impurități, se caută să se de- 
“termine, la, microscop, natura acestora, ca unele ce pot contribui
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la luminarea parţială a chestiunii de deslegat: aşa, prezenţa ur- melor. de materie spermatică sau de materii fecale e o indieaţiune: în cazurile de atentat la pudoare sau de act pederastie, — precum prezenţa insectelor parazitare sau a, ouălor lor (pentru compararea cu părul celui bănuit) ori.a unor corpi streini (urme de cerneală, vopsea, mortar, pilitură de fier, cupru, ete, sau praf de cărbuni) constitue un indiciu în ce priveşte higiena şi îndeletnicirea preve- nitului (om murdar, om care se serveşte de condeiu, zugrav, zidar, lăcătuş, cazangiu, cărbunar). | 
„După aceia părul e mai întâiu spălat fie cu eter, fie cu o soluţie nitrică ori cu una de carbonat de sodă, şi apoi clătit bine în' apă, pentru înlăturarea urmelor. acide cari pot ataca substan- tele componente ale firului. Numai la un păr absolut curat se: pot. deosebi caracterele lui specifice, | 
Părul astfel preparat e secţionat în trei părţi — vârtul, tran- chiul şi rădăcina cu bulbul (fig. 130) — cari, la rândul lor, îna- inte de a fi examinate la: microscop (mărite de 150-300 diametri). sunt” tratate cu glicerină, 

II. STUDIUL DIFERENŢIAL | 
Simpla“ enunţare a diverselor Jaturi ale problemei medico-le- gale, pe care o are de rezolvat expertul, arată că examenul e bazat. pe un complex de elemente diferenţiale, căutate în aspectul, dimen- siunea, culoarea şi structura părului în genere. | 
A) Aspectul.— E de.observat că, privit în massă, părul apare mult mai închis decât se arată, la microscop, la examenul unui fir izolat. Părul e sau lins sau creţ. A 
Un păr, care pare de o culoare uniformă, poate în realitate avea mai. multe nuanţe. Așa, un fir alb nu e întotdeauna o indicație că el provine.: dela un bătrân: întâin pentrucă sunt oameni în vârstă înaintată cari nu albese; al doilea, firul în chestiune poate aparţine unui cap, unei bărbi sam „unei mustăţi cărunte, (Normal, încărunţirea, începe, între 30 şi 40 ani, cu tâmplele, apoi urmează barba,: mustaţa, perii pieptului, ai subsnoarei şi ai pubisului. Mai e de notat —- pentru cazurile de identificare prea tardivă — că sunt și încărunțiri 'pasagere, efect al unei stări patologice şi cari cu: timpul dispar. Precum sunt şi cazuri de încărunţiri subite, efect al unor: puternice comoţiuni sufleteşti). — In ce priveşte părul roșu, el rezistă mai „mult încărunţirii. 
Tot așa, prezența unui fir sau a unor fire de orice nuanţă diferită de aceea a. albului nu poate fi identificată, întrun cap ce, 'ca aspect gene- ral; pare .alb.. Iar în ce priveşte părul neîncărunţit, trebue să se noteze „Că pe capul aceluiaș individ se pot! distinge întregi șuvițe de păr de donă, "sau chiar mai multe nuanţe deosebite. | 
Insfârșit—tot în cazurile de identificare prea tardivă—chelia totală (care, întocmăi ca, încărunţirea, începe să se manifeste, normal. între 30 şi 110 ani) nu e întotdeauna o peremptorie dovadă nepativă în favoarea, indivi- dului bănuit. Sunt chelii pasagere—cele consecutive unei boli ca febra tifo-. idă — cari cu timpul fac loc unui păr mai mult san mai puţin abundent.
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Deasemenea, chelia totală nu e o dovadă, de absența părlui în mo- mentul morţii, — pentrucă la un înecat, care a stat; în apă un timp mai îndelungat (vara ajunge o săptămână), întreg sistemul pilos cade. B) Culoarea. —-In primul loc, expertul se va încredința dacă atât părul revelator cât; şi cel al individului suspect, au culoarea, lor naturală sau una, artificială, obținttă pe cale de vopsire. Un prim element de dife- renţiare îl constitue particularitatea că, pe când părul natural, precum am arătat, oferă două sau mai multe nuanţe, părul vopsit are o singură nuanţă, obținută prin întrebuințarea, diverselor preparate fie cu bază de săruri metalice (carbon, plumb, argint, bismut), fie cu bază de substanţă organică, (acidul galic, acidul pirogalic), fie cu bază, vegetală, cum e hennt. Cu apa oxigenată se obține un păr blond, iar cu apa, de clor se decolorează, cu totul părul; permanganatul de potasă dă părului o nuanţă roșcată. Chimi- ceşte se poate restabili nuanţa primitivă, a părului examinat, Diversele pomezi, cari deasemenea modifică întrucâtva, nuanţa, pot fi înlăturate prin frecarea părului cu o cârpă albă curată — şi reapare culoarea, naturală. In al doilea. loc, expertul trebue să mai ştie că, atunci chiar când exa- „minează un fir întreg cu culoarea nealterată, nuanţa nu e uniformă pe toată lungimea lui decât la părul unor anumite animale (calul, animalele cu blana albă, elefantul). Indeobşte, vârful firului e mai deschis decât restul, Sunt și fire așa zise inelate, cu regiuni divers nuanţate. | Perii fetali sunt mai întot- 
deauna, incolori, 

Nuanţa blondă e mai ac- 
centuată la copil decât la 
adult. . a 

Sub raportul sexului, e    
greu să se stabilească o dife- za at „Fig. 132. — Două celule renţiare în culoare pentru Fig. 181. — Aspee- ale scoarței rădăcinei, cu perii pabisului. tul cutieulei (solzii). aspect striat şi cu nuclei 
Vom încheia cu observaţia (pag. 610) vizibili (pag. 610). că, în ce priveşte diferenţia- - - 

rea culorii, sarcina, e adesea din cele mai delicate, pentrucă, între extremele "negru și alb, sunt de notat (după tabloul cromatic al lui Broca) nu mai Puțin de 52 nuanţe. | 
C) Lungimea nu e uniformă, pentru părul capului (la acelaș bărbat 

sau femee), al bărbii şi al mustăţii (la acelaş bărbat). Această inegalitate 
de lungime se observă atât la părul rămas intact, cât și la părul tăiat. 
„Dar lungimea în sine nu mai poate fi considerată ca tin element de 

orientare, în ce privește sexul, de când cu moda, tunderii femeii „ă la, gar- conne”, mai ales că sunt femei cari nu se mulţumesc. cu sacrificarea, cozilor 
(mai mult sau mai puţin lungi), ci-şi taie părul scurt, absolut băeţeşte. 
Tot aci e locul să notăm “că un fir extrem de lung poate proveni și din 
părul unui cleric” ortodox dintre cei mai bătrâni; cari au rămas refractari 
inovației retezării părului. | 

D) Grosimea. — In genere, părul uman e mai subțire decât părul 
animal. - a n 

E) Structura părului. — Elementul esențial de diferenţiare ni-l oferă 
structura firului de păr, — element graţie căruia se pot rezolva, cu mai 
multă sau mai puţină certitudine, toate cele nouă laturi ale problemei puse 
expertului şi pe cari le-am precizat mai sus („Examenul prâpriu-zis”). Nu 
vorbim de o certitudine absolută, pentrucă (după Jaumes) chiar, exami- 

85008. — Dr. M, Minovici, Tratat de Medicină Legală Si 39
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năţi la microscop, perii umani şi perii dela unele animale pot prezenta 
uncori o î.- :mănare perfectă. 

Trei sunt el tel tomice al i fir de păr în genere, — ele- rel sunt elementele anatomice ale unui fir de păr în genere, 
mente desemnate: sub numele de: cuticulă, stratul cortical şi substanța 
medulară. 

]. Cuticula (stratul exterior), cu aspectul unui mozaie, e formată din 
mici celule epidermice, turtite, îmbinate ca niște solzi dispusi cu extremi- tățile în sus, spre capătul firului (fig. 131). — La om, celulele cuticulei 
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Fiz. 133. — Fibrele lamelare ale 
substanţei corticale ale unui fir tra- 
tat cu acid sulfuric: în stânga, lu- 
mele izolate: 1. văzute din față; 
2. în profil; în dreapta, stratul 
compus dintrun mare număr de 

lamele nedisociute, 

Fig. 134.— Fragment de 
păr alb tratat cu sodă: a)ee- 
lule eu nucleu ale mădu- 
vei; b) substanţa corticală, 
fin striată cu nuclei li- 

niari; c) epiderma. 

sunt foarte fine (și deaceea desenul în mozaic nu e prea aparent); la ani- 
sale, celulele sunt mai voluminoase, cu extremităţile libere mai pronun- 

- țate — ceeace la microscop dă părului înfăţişarea unui 
fir ţepos. Prin aceste extremităţi proeminente se prinde “Thul de suport (stofă pânză). 

2. Stratul cortical, care căptușeşte cuticula, are 
forma unui cilindru cu pereţii groși, striat longitudinal, 
şi e constituit din celule cornoase, lunguieţe (fig. 132). 
În stralul cortical se găseşte pigmentul colorat al fi- 
rului și care se caractorizează (la mi roscop), după ce 
[irul examinat a, fost tratat cum am arătat, spre a, în- 
lătura de pe el impurităţile, tincturile şi pomezile care îi 
schimbă culoarea, (fig. 133). . 

La om stratul cortical e atât de desvo'taţ că tor- 
mează un cilindru aproape plin; la, animale, dimpotrivă, 
pereţii lui sunt mai subțiri. | 

3. Substanţa medulară ocupă mijlocul părului şi 
prezenţa, ei (la om unde formează un fir foarte subțire) 
se identifică prin tratarea în pzealabil a părului cu ar'- 

Fig. 135. — Cana- dul nitrie diluat sau cu carbonat de sodă (fig. 134). lu! medular al unui La om are aspectul unei materii granuloase, negri- fir de păr uman. cioasă şi opacă și e constituită din celule dispuse câte 
1—5 pe acelaş plan transversal, 

La animale, forma celulelor variază (ovoide, dreptunghiulare, poligo- 
"nale) și sunt divers dispuse (tot în planuri transversale ca la om); la 
iepure, deopildă, măduva firului se prezintă ca o colonetă constituită din 
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discuri suprapuse şi prezintând, la intervale, straturi clare şi straturi “ întunecate. : | . i 
Grosimea, tubului medular e, în genere, marele semn distinctiv pentru diagnosticarea “originii părului uman sau animal, De regulă pentru om și maimuţele antropoide (fig. 135) indicele medular (care reprezintă, ra- portul dintre diametrul tubului medular și diametrul părului în partea cea, mai groasă a firului) e mai mic de 0,3; acela al maimuţelor infe- rioare e mult superior lui 0,3; indicele medular al câinelui e de 0,54 (fig. 136); al calului (alb) 0,60; al boului 0,68; al caprei 0,70; al,pisicei 0,76 (fig: 187); al iepurelui 0,90 (fig. 138). 
Vom: observa, însă, că prezenţa sau absenţa substanţei medulare nu e întotdeauna o indicațiune precisă, pentrucă se poate întâmpla ca şi într'unul din firele animale să nu se descopere tubul medular, şi de aceea trebue examinate mai multe 

„Fire dela acelaș animal, pentru 
identificarea semnului carac'e- 
ristic al măduvei. a 

a doua observaţie, tot 
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Fig. 136, — Canalul Fig. 137. — Canalul : Fig. 138. — Canalut medular al unui păr medular al unui păr .  medular al unui păr de câine. . de pisică. de iepure, 

privitoare la acest semn: Ia ou, substanţa medulară lipseşte cu totul în 
extremitatea liberă a firului și nu se observă decât în unele puncte! în 
restul acestuia, sau chiar de loc. - 

-* 

+ + 

Am spus că, prin secţionare, firul e separat examinat pentru fiecare 
din cele trei regiuni longitudinale ale lui: capătul (extremitatea liberă), 
trunchiul şi rădăcina cu bulbul (a doua, parte terminală prin care e im- 
plantat în piele). | ă 

a) Capătul liber al unui fir de păr netăiat are forma, unui con per- - fect, iar: dacă părul a fost tăiat sau rupt prin lovirea cu un corp conton- - dent vârtul prezintă o suprafață, plană (orizontală sau înclinată) mai 
mult sau mai“'puţin deslușită (după, intervalul scurs dela tăiere); dacă 
părul, fără a, fi tăiat, e uzat prin frecare, capătul are forma, unei pen- sulițe cu un număr variabil de firișoare (fig. 139). 

d) Trunchiul-are forma unui cilindru şau a unui con trunchiat. 
€) Rădăcina'cu bulbul (fig. 140 şi 141) nu oferă ca semn distinctiv 

decât starea de plenitudine sau de vacuitate a acestuia, din urmă, numai pentru diferenţiarea unui fir smuls (bulb deşert) de un fir căzut (bulb plin). — Să notăm că, în alopecia definitivă, bulbul prezintă alteraţiuni
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datorite stării patologice a individului precum și acţiunii paraziţilor (ani- 
mali sau vegetali) — alteraţiuni cari îi opresc activitatea vitală, pe 
când în alopecia, pasageră, cauzele de alteraţiune -dispărând, se restabi- 
lește şi activitatea vitală a rădăcinii. 

” * 

* x 

“Structura firului fiindu-ne cunoscută (prin practicarea, unei secţiuni 
transversale sau longitudinale — fig. 142), putem proceda, “la exame- 
„nul de identificare sub diversele raporturi pe cari le-am precizat în 
chestionarul la, care are să răspundă .expertul.. 

1. Păr uman sau animal? 

In prealabil tvebue notat că sunt unele specii de câini negri, 
cu lâna creaţă, ale căror fire pot fi confundate cu fire de păr dela 
un Negru; singurul semn diferen- 
țial ni:l oferă grosimea (38 faţă 
de 49). | | 

Elementele de diferenţiare între 
părul uman şi părul animal ni le 
dau: 

a) Aspectul, — Carateristicile pă. 
rului animal sunt forma, conică și 
lungimea excesivă a, extremității ]i- 
bere, pe când firul uman (afară de 
mica parte “terminală liberă) e ci- 
lindrie și cu diametrul transversal 
„mai mic decât acela al firului animal.   

  
Fig. 140. — Secţiune transversală a 

rădăcinii: 1. părul; 2. tunica fibroasă; 
3. membrana vitroasă; 4. teaca! epite- 
lială externă; 5. teaca epitelială internă 

  

Fig. 139.— Diversele aspecte ale vâr- (eu stratul lui Henle—extern, stratul lui 
fului firului de păr (dela un fir intact . Huxley-mijloeiu, cuticula tecii—interni); 

sau dela unul tăiat). 6. epiderma. 

b) Cuticula, mai subţire la om decât la animal, e mai aspră 
la, acesta din urmă (ţepii formaţi de celulele epidermice mai vo- 
luminoase). Fineţea substanţei pigmentare e mai mică la animal 
decât la om.
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c) Substanţa. corticală e mai groasă la om (umple aproape în- 
treaga cavitate a tecii cuticulare), decât la, animal, la care se pre- 
zintă ca un tub cilindrie cu pereţi foarte subțiri, 

| 
ja 

  

  

Fig. 141. — Secţiunea longitudinală a 
rădăcinii: 1. corpul părului cu: 1/ epi- 
derma, 1!! celulele medulare; 2. tunica 
fibroasă a foliculului; 3. membrana vi- 
troasă; 4. teaca epitelială externă ; 
5, teaca epitelială internă cu: a) stratul - 
lai Henle, d) stratul lui Huxley, c) cu- 

ticula tecii); 6. vasele sanguine; 
7. bulbul; S. papila, 

     

  

      
Fig. 142, — Procedeul Lateux pentru 

practicarea unei secţiuni transversate la 
un fir de pir: Pe o lamă deatielă se pi- 
cură o picătură de ceară roşie; firele de 
păr sunt fixate (cu ajutorul unui ac în- 
călzit la lampă) în picătura de ceară; 
0 bucată de diabilon e lipită pe lama de 
sticlă, mai sus de locul mnde au. fost fi- 
xate firele, iar peste diahilon se pune o 
picătură de ceară şi se fixează (tot cu 
un ac încălzit) cealaltă extremitate a fie- 
cărui fir. Se toarnă în lungul firelor un 
strat subţire de colodiu, de care rămân 
fixate, Se toarnă un nou strat de colodiu 
(urosime de 1 mm.). Colodiul uscându- 
se,. se procedează la secționare cu mi- 

crotomul. 

d) Substanța medulară, redusă — la om — la un fir subţire 
(întreg sau întrerupt; cu un indice uneori inferior lui 0,3) sau chiar 

  

Fig. 143. — Fibre de lână 
de berbece (pag. 614). 

+ 

Fig. 144.-—Fibre de mătase 
(pag. 614), 

(în perii fetali) cu desăvârşire absentă, ocupă, în firul animal, dela 
o jumătate până la, două treimi din grosimea lui. 

e) Bulbul părului de animal e de cele mai multe ori uscat. 

a . 

1. Părul de perucă, mai friabil decât părul natural, prezintă 
sgărieturi superficiale,
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2. Părul de blană oferă următoarele semne distinctive: u) e mai 
curat decât cel dela animalul viu; b) urmele frecării, lustrurii şi 
ale vopsirii; c) absenţa bulbului; d) secționarea netă în partea 
strâmtă a tijei, în locul unde începe bulbul. 

  

- . ' :: Fig, 146.— Fibre de , Fig. 145.—Fibre de in, bumbac. Fig. 145.— Fibre de cânepă. 

3. Fibrele din resturile stofei (lână — fig. 143, mătase — figu- 
ra 144, in — fig. 145, bumbac — fig. 146, cânepă — fig. 147, ete.) 
se pot lesne identifica la microscop (mărire de 400 diametri). 

„2. Păr de om viu sau dela un cadavru? 
a) Caracteristica părului cadaverie (examinat la microscop) 

e că are vârful despicat, cuticula, desquamată şi sgăriată. 
b) In caz de putrefacție înaintată, bulbul e complect distrus. 

"c) Pe părul cadaverie se întâlneşte o aderenţă, epidermică (0b- 
servată după câteva, săptămâni sau chiar numai după câteva zile) în, 
caz de putrefacție favorizată de mediul umed în care a stat corpul. 
Aşa, la un înecat, părul cu aderenţe epidermice cade după 2—3 zile 
de şedere a, cadavrului în apă. | 

d) După observaţia, pentru întâia oară făcută de Sonnen- 
„schein, sub acţiunea, sărurilor de fier din humus (particularitate pe. 
care am notat-o şi la capitolul desgropării) părul de o nuanţă în- 
chisă se deschide; nuanţa, primitivă se poate reconstitui, prin -tra- 
tarea cu amoniac a firelor examinate. 

3. Epoca morţii. 

„Un element de informaţiune medico-legală e dedus și din lun- 
gimea părului! capului (în caz de tundere.cu o'maşină şi când se. 
cunoaște cu ce anume număr de maşină — ştiindu-se care e lun-- 
gimea-rămasă după tăere) precum şi din lungimea părului crescut 
al bărbii şi mustăţilor rase. Indicaţinnile acestea, sunt utile pentru 
reconstituirea cu aproximaţie a, duratei de supraviețuire a victimei 
(după ce a fost la bărbier). o | 

Diagnosticul medico-legal e bazat pe observaţiuinea (făcută de
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Pincus şi verificată prin experienţă) că creşterea normală a pă- 
rului e, în medie, de 0,35 mm. de fiecare 24 ore. După Balthazară, 
«reşterea zilnică a .perilor din barbă ca Şi din pubisul ambelor sexe 
e, de 0,5 mm. Creşterea orară a fi-deci de 0,015—0,021 mm. 

'Mai e de notat că părul nu creşte decât pe omul viu; afirma- 
țiunea că desvoltarea, sistemului pilos ar continua un timp şi pe 
cadavru e o erezie ştiinţifică, datorită interpretării eronate a unui 
fapt care, în aparenţă, se pretează la o confuzie: prin contrac iunea 
muschilor rectili ai părului în! cursul rigidității cadaverice, prin 
detaşarea sau uscarea epidermei, şi a dermei (ea o consecință a, 
putrefacţiei), părul apare mai evidenţiat şi pare crescut (Baltha- 
zard). | Ma 

Lungimea, părului depe cadavru se determină prin măsurarea 
cu un compas special: divizându-se numărul indicator prin me- dia de creştere orară, se poate calcula (cu o aproximaţie de câteva 
ore) timpul scurs între tăiarea, Părului capului cu maşina ori ra- derea bărbii şi a mustăţilor şi momentul morţii. Putem astfel pre- 
ciza, aproape matematicește: 1) când a murit individul tuns cu 
maşina sau ras; 2) în ce zi şi cam în ce timp al zilei a fost 
victima la bărbier. . 

4. Păr smuls, rupt, căzut, tăiat sau pârlit. 
Spre a se putea pronunţa, în cunoştinţă de cauză, că firul exa- 

minat e smuls, rupt, căzut spontan sau accidental, tăiat ori pârlit, 
expertul va observa, (la microscop) cu o deosebită atenţie extremi- tatea inferioară. | 

a) Părul smuls poate avea, sau nu rădăcina (atunci când s'a rupt “cu mâna sau prin lovirea cu nn corp contondent mai sus de rădăcina care a rămas în dermă) şi pre- 
zintă, la extremitatea inferioară, 
următoarele particularităţi: 
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Fig. 148. — Aspectul firelor de păr Fig, 149. — Aspectul firelor de păr rupte (in urma lovirii cu un corp rupte (în urma lovirii cu un corp contondent) (pag. 616). - contondent) (pag. 616). - 

1. Firul întreg are bulbul deschis (deci în plină activitate vitală), 
îmbrăcat cu o teacă, neregulat încreţită, formată din cuticulă şi substanţa 
corticală.
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2. Firul lipsit de rădăcină, adică rupt (fig. 148 și 149) are extremi- tatea inferioară despicată, filamentoasă, | 
Părul smuls în cantitate mai mare se poate identifica şi prin aspee-" tul regiunii» determinate căreia aparţine: locul de pe piele e, timp de câteva zile, roșu, excoriat, cu. urme ale firelor rupte (deci cu rădăcina rămasă în piele). 

| Să mai notăm că firul întreg — atunci când nu e din părul găsit în mâna, victimei — nu e numai decât smuls, în cursul luptei (care a prece- “dat lovitura mortală), ci poate fi din cele smulse cu pieptenele şi atunci trebue făcută identificarea, individului: adică dacă firul aparţine făptaşu- lui (care, înainte de crimă, a putut petrece. câtva, timp cu victima) sau victimei ori chiar unei alte persoane.. 
b) Părul căzut spontan prin efectul vârstei (în cifră medie numărul de fire căzute zlnic e, după Balthazard, la adult: 'la bărbat, 10 până la 20 ani, şi 92 dela 50: ani în sus, la femee 40-100) sau accidental (fre- care de pernă, de guler, ete.) are bulbul plin (deci rădăcină a unui păr, lipsită deacuma de orice activitate vitală) şi e mai mult sau mai puţin decolorat. 
c) Părul tăiat e caracterizat prin absenţa nu numai a rădăcinii dar şi a extremității inferioare desp'cate, filamentoase, precum și prin absenţa invelişului cuticulo-cortical al bulbului (caracteristicile părului smuls), în locul cărora găsim o secţiune 'transversală orizontală sau oblică. 
Pentru identificarea individului, se face examenul comparativ al ex- 

tremităţii inferioare a, părului tăiat cu extremitatea superioară a 'firului retezat din capul celui bănuit și dacă suprafeţele de secţiune prezintă iden- titatea, şi în ce privește grosimea și în ce privește structura, adică ambele „fragmente se împreunează perfect, putem avea quasi-certitudinea diagnos- ticului pozitiv. 
E de observat, însă, că (după cum notează şi Balhazard) extremitatea, 

superioară a firului retezat rămas implantat în piele se modifică, prin 
frecare de pălărie, perină, ete. în cel mult 48 ore: marginile secţiunii se 
tocese și extremitatea începe să se rotunjească, După gradul de accen- : 
tuare a. acestei modificări, se poate deosebi un fir retezat de mai puţin 
de o zi de' unul retezat de 2, 8, 20, 30 zile — după aspectul extremității 
libere. In regulă generală, un fir retezat, la a cărui extremitate liberă, 
nu se mai poate distinge secţiunea tubului medular, e un fir tăiaţ de 
mai mult de opt zile. | 

In nici un caz extremitatea superioară a unui fir retezat, rămas îm- 
plantat în piele, nu mai poate recăpăta vreodată aspectul extremității 
libere a unui fir care n'a fost niciodată tăiat, Capătul superior al acestui: 
din urmă fir e un con perfect, cu vârful de o subţirime aproape imper- 
ceptibilă, care, însă uncori, prin frecare poate căpiita forma unui con trun-. 
chiat, despicat la buza superioară. | 

d) Părul pârlit se poate deosebi și cu ochiul liber, în deosebi prin aspec- 
tul extremității libere. " - 

5. Păr de fetus, de copil şi de adult 

4) Tuleele fătului, cari, apar în a 3-a lună a vieţii. intra-ute- 
rine, se desvoltă şi, până la a 5-a lună, acoperă întreg corpul.
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Acești peri primari persistă până la împlinirea celei de a G-a lună, 
după care dispar, nerămânând decât, părul capului, perii. genelor şi 
ai sprâncenilor cari își continuă evoluţia. 

Caracteristicile perilor fetali: 1) incolori; 2) extremitatea li- 
beră foarte subţiată; 3) grosimea de 0,006—0,012 mm. (la apa- 
riţie) şi 0,028—0,030 min. la termenul normal al gestaţiunii; 4) ab- 
senţa, aproape de regulă, a canalului medular, 

Identificarea aceasta poate însă da naştere la erori, dacă nu se 
observă aceste trei particularităţi. Perii fetali seamănă cu: 1) tuleele 
cari acoperă corpul adultului, cari au însă canalul medular, iar 
extremitatea, liberă le e tocită; 2) cu firele extrem de subţiri depe 
capul unui chel, dar acestea au extremitatea liberă despicată, for- 
mând o pensuliţă. 

0) Părul copilului. — 1) La, .noul-născut, ca şi la fetus, părul 
(lung de 15—30 mm.) şi perii n'au, decât cu rare excepţiuni, canalul 
medular; 2) părul capului, genele şi sprincenele cresc treptat spre 
a atinge maximum-ul de desvoltare la 12 ani; 3) părul infantil 
e în genere mai buclat decât părul de adult; 4) grosimea variază 
cu vârsta: dela 0,024 mm. în diametru (la 12 zile), trece la 0,038 
(la 18 luni). | 

6) Părul adolescentului se deosebeşta de acela al copilului până 
la 12 ani, numai prin diametrul grosimii care atinge 0,033 mm.,, 
la 15 ani. 

Mai e de notat că, în epoca pubertăţii, își fac apariţia perii 
organelor genitale și dela subsuoară şi tuleele feţei (numai la, băieţi). 

d) Părul adultului are drept caracteristică esenţială diametrul 
grosimii care e cuprins între 0,055 şi 0,075 mm., — variaţie în 
funcţiune de individ şi de culoare: un fir alb dintr'un cap încă- 
runţit e mai gros decât firele de altă nuanţă și are tubul medular 
de o culoare argintie lucitoare,. | 

e) Părul senil se caracterizează: 1) prin decolorare (dispariţia 
- pigmentului); 2) print'o subţiare progresivă a' părului capului 
(putând ajunge la un diametru de numai 0,050 mm.) şi, în schimb, 
prin îngroşarea, deasemenea progresivă (cu începere dela 50 ani) 
a perilor din sprincene, nas, urechi. 

In ce priveşte decolorarea, e de observat că ea se produce 
mai lent la perii pubisului (la ambele sexe) şi la perii buzelor 
mari (la femec); asemenea peri albi sunt un indiciu sigur că 
provin dela un individ cu adevărat bătrân. 

6. Păr de bărbat sau de femee 

1. Decând femeia a adoptat moda, capului băeţese,: nu mai 
putem trage întotdeauna o concluzie din lungimea părului, prin
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urmare nici din aspectul extremității libere (care, la părul netăiat, 
se prezintă sau 'ca o pensuliţă cu 20—30 firișoare, sau despicat: 
numai în 2—3 firișoare lungi de 4—5 mm.). 

2. Părul femenin frizat cu fierul e mai friabil şi prezintă, 
la microscop, sgărieturi pe suprafaţa cuticulei: e 

| 3. Diametrul mijlociu nu poate oferi un element de diferen- 
țiare din punctul de vedere al sexului, | 
„4. Singurul element de identificare e acela al indicelui me- 

dular, pentru care Oesterlen a întocmit următorul tablou: | 

Bărbat Pemee 

Ceafa . 0,115 0,163 
Pruntea. .. .. . . .0,182 0,148 
Sprineenele . . . . . . 0,236 0,233 
Genele ... . . . . . 0,095 0,146 

Mustaţa. .... „+ + 0,260 a — 
Pubis. ,.... . 0,153 0,114 
Subsuoară . . . . . . . 0,102 0,179 

In studiul lor asupra sistemului pilos, Balthazard şi Marcelle 
Lambert observă că, în general, atâta timp cât funcțiunile genitale 
nu sunt stabilite, nu există nici o diferenţiare sexuală; iar după 
ce s'a, stabilit, ea începe să se atenueze odată cu încetarea, aceloraşi 
funcțiuni. | 

7. Regiunea corpului 

Prima mare diviziune ce se face, sub raportul regiunii, e 
aceea a părului capului şi aceea a perilor depe restul corpului, 
— diagnostic bazat pe formă, dimensiuni, culoare şi, uncori, pe 
natura impurităților ce eventual sar constata pe firul examinat, 

Elementul esenţial de diferenţiare e grosimea: firele cu dia- 
metrul mai mare de 0.080 mm. nu sunt în genere păr din cap, 
ci peri din celelalte regiuni. | 

Trebue însă notat că grosimea, firului e în funcţiune de cu- 
loarea lui: unul roşu e mai gros de cât unul negru. 

I. Părul capului. — 1) Forma cilindrică, vârful cu caracteristicile descrise pentru firul smuls. rupt, căzut, tăiat pârlit. — 2) Lungimea variabilă: (la ambele sexe). — 3) Grosimea: 0,056—0,080 mm. (ceafa: 0,056; tâmplele: 0,066; fruntea: 0,069; vertex: 0,080). — 4) Culoarea: una sau mai multe din cele 54 nuanţe ale tabloului chromatie al lui - Broca. — 5) Impurităţile: cele cari în genere se pot găsi pe părul capu- lui şi pe cari le enumărăm la operaţiunile preliminare ale technicei 
- expertizei, 

| II. Perii în genere se caracterizează printrun diametru de grosime 
superior lui 0,080 mm. .
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d Sprincenele: fusiforme, cu maximum de grosime de 0,090 mm. 
(la bărbat) şi 0,059 mm. (la femee). . 

Genele: fusiforme, cu maximum de grosime de 0,067 mm. (la 
borduri) şi 0,096 mm. (a femee), 

3. Barba: a) lungime mai mare de 6 cm, "(bine înţeles dacă n'a 
intervenit foarfecele bărbierului); D) grosimea — 0,125 mm. diametrul 
firelor implantate în bărbie, 0,104 mm. diametrul firelor de pe obraji; 
+) culoarea — deobiceiu mai deschisă decât aceea, a părului capului. 

8. Scrotum (lu bărbat): lungi de 3—8 em.; groşi 0,080-—0,084 mm.': 
în diametru. 

5. Perii urechii şi ai nasului: grosimea de 0,135 mm. 
6. Subsuoara. — Perii, întrucâtva decoloraţi, e cu suprafața inegală şi 

aspră, au o grosime de 0 „076 mm. 
1. Pubisul (la ambele sexe) are peri creți, aspri, lungi de 8-10 cm., 

cu extremitatea liberă ascuţită sau îngroșată ca, o gămălie, cu canal medu- 
lar. Grosimea: 0,110—0,120 mm. Secţiunea, transversală e eliptică. Pe 
acești peri (uneori şi la: -bărbat) se constată prezenţa, unor urme de secre- ' 
țiune a organelor genitale. 

8. Scrotun (a bărbat): lungi de 3. 8 cm.; groși 0,080. 0,084 mm. în 
diameiiru. 

'9. Buzele mari (la femee) au perii la fel cu perii serotumului, cu un 
diameiru însă mui mare: 0,090 mm. La, femeile cari nesocotese regulile 
higienei părţilor genitale, se găsesc pe' aceşti peri urme de materie sper- 
maică (inclusiv spermatozoizi). 

10. Anus: peri la fel cu cei depe organele genitale. 
11. Perii mâinilor şi ai picioarelor, foarte pronunţaţi la, bărbat (la 

femee nu au decât aparența unui puf nepigmentat, lang de maximum 1 em. 
fără canal medular și gros. de 0,025--0,040 mm. abea perceptibil), lungi de 
maximum 3 cm., cu vârful tocit, sunt de regulă lipsiţi de canal medular. 
(iar când există e foarte redus). 

-12. Perii pieptului şi abdomenului (la bărbat) sunt scurţi (maximuna 
3 cm.), eu vârful tocit ca la perii membrelor. , 

8. Rasa şi profesiunea 

Pire de barbă nu pot proveni dela un individ de rasă mongolă 
«ri aparţinând unor anumite triburi cari trăese în cele două Americi 
şi la cari absenţa, sistemului pilos al feţei şi bărbiei e ereditară. 

Prezenţa pe păr a unor anumiţi corpi streini (după cum am 
arătat la operaţiunile preliminare ale technicei expertizei), sunt 
o indicaţiune prețioasă în ce priveşte îndeletnicirea, obicinuită 
a individului de identificat. 

9, Individualizarea părului : 

Accastă individualizare, care ce însăş identificarea persoanei, 
se face: 1) prin examinarea părului animal găsit pe îmbrăcămintea 
individului suspect şi care poate servi. ca o indicație în ce pri- 

_veşte. profesia: 2) prin compararea, părului găsit la locul crimei ev 
părul individului bănuit.
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I. Prezenţa părului animal (cal, măgar, catâr, bou, vacă, bivoliţă, 
capră, ete.) ne poate arăta că făptaşul e un călăreț, căruțaş, 
lăptar, ete. | . - | 

IL. Comparaţia părului se face pe baza elementelor expuse până 
acum pentru diferenţiarea şi identificarea, firelor din sistemul pilos. 

Dacă acest examen ne dă o identitate absolută pentru părul 
ridicat la locul crimei şi părul individului, putem. conchide cu oare- 
care certitudine în sens afirmativ. 

Expertul e expus însă şi la erori de interpretare, asupra cărora 
ținem să-l facem atent: _ | 

1. Părul smuls, chiar recent, nu are întotdeauna, hmgimea ori- 
cărui păr de comparaţie (luat din capul individului de identificat), 
pentrucă: a) firele neatinse de foarfâce nu au toate aceiaşi lun- 
gime; b) printre firele tăiate sunt unele mai lungi; deoarece foar- 
fecele nu face o retezara absolut exactă pentru întreaga massă a, 
părului din cap. — Nici grosimea nu constitue o indicație sigură, 
pentrucă, îndeosebi la cei cari începe să se pronunțe chelia, 
unele fire (cele din locul: desgolit) sunt mai subţiri. | 

2. Culoarea constitue şi ea un elemenţ supus cauţiunii, pen- 
trucă firul izolat sau chiar câteva fire au o nuanţă mai deschisă 
decât o şuviţăi mai groasă. e , 

3, Perii menopausei, cari apar 'pe bărbia, pe buza, de sus, pe . 
faţa, femeii, sunt asemănători cu perii din aceleaşi regiuni ale 
bărbatului. 

4. Perii infantili pot fi confundați cu acei ai adultului la care 
funcțiunile genitale sunt, dacă nu cu totul întrerupte, cel puţin notabil slăbite. | 

5. Marea asemănare a perilor dela unele animale domestice 
cu perii umani. 

RAPORTUL 

E întocmit după aceleaşi regule ca raporiul unui examen al petelor. 

Dată fiind delicateţea, expertizei speciale a părului, în care ele- 
mentele de demonstraţie sunt de tras din apropieri cu diferenţe infinitesimale, expertul se va arăta de o foarte mare prudenţă, împinsă chiar până la, exces, în formularea concluziunilor sale.



CAP. VII. 

CALĂUZA PRACTICĂ A EXPERTULUI 

FOILE DE EXAMEN 
Cu titlu de vade-mecum al expertului în ce priveşte toate. fa- 

zele întervențiunii sale, în vederea întocmirii raportul medico- 
legal, reproducem în tradhicere, cu binevoitoarea şi expresa autori- 
zație a familiei marelui defunct, instrucțiunile minunat rezumate 
de mult regretatul meu coleg şi prieten Lacassagne, în ale sale 
celebre „Peuilles MVezamen medico-legal et d'autopsie“: 

1» PRUNCUCIDERE | 
Autopsie practicată în ziua de .... 19... Copil de sex: 
Născut în ziua, de: " Vârsta, vieții intra-uterine: 

Mort în ziua de: "Felul morţii: 

1. Constafările preliminare 

1. Informaţiuni şi împrejurările în cari s'a produs faptul. 
2. Examenul locului facerii. , 
3. Imbrăcămintea şi rufele. 

Placenta, . dimensiunile | 

greutatea 

forma 

lungimea 
extremităţile 

Porțiunea placentară | diviziunea 
a cordonului contextura 

- ligatura 
nodurile 

4. Aneze 

Membranele .... 
(aspectul, integritatea, 

greutatea) 

vilozităţile 
amniosul   | chorionul



1. Semnele morţii | 

2. Jlăsurători : de 
făcut . 

3. Pielea | 

4; Conformaţia ge- 
nerală. 
Maturitatea.   

. 

""Orificiile naturale 

PRUNCUCIDEREA 

II. Examenul extern 

lividităţile (sediul, dimensiunile) 
putrefacţia 

Talia . . . . . . Lungimea supra-ombilicală 
Greutatea corpului 

circonferinţa, 
| | dianietrul oceipito-frontal 

Craniul. ... » „  “bregmatie 
» „  *menlonier 
» bi-temporal 
- bi-parietal 

circonferinţa, 
, . lărgimea umerilor 
Toracele . . .4 diametrul bi-costal 

» sterno-vertebral   “ bi-iliae 

lungimea humerus-ului 
Extremităţile » femurului | 

"label piciorului 

- lungimea 
" Porțiunea ombi- ligatura; şexamenul extremității, 

licală a cor- “starea; vaselor ombilicale 
donului: - Există secţiune, sfăşiere, rup- 

tură, ete.? 

coloraţia 
"epiderma 
stratul sebaceu 
tuleele. 

„părul (lungimea şi culoarea) 
unghiile (lungimea, consistenţa) : la mâini şi picioare 
diverse erupțiuni 
punctele hemoragice ale conjunctiveloz 

Aspectul 
_ Grăsimea 

selerotica, cornea, pupilele 
pleoapele 
nasul 
buzele 
areadele dentare 
limba 

secrotum 

hymenul " "externe 

buzele mici 

 Orgânele genitale | testiculele 

Viciile de conformaţiune
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fontanelele 
gâtul (şanţul falş) 

5. Căutarea leziu- | toracele şi mamelele 
nilor traumatice | abdomenul și anusul , , 
în anumite re- | In cazurile de rănire să se indice: sediul, di- 
giuni. mensiunile, adâncimea plăgilor, instrumentele 

cu cari au fost făcute, ete. 
Disecţia, strat eu strat, a regiunii 

III. Examenul intern 

Incizia liniei mediane de lu, bărbie până, la: pubis, trecând la stânga 
ombilicului. - 

1. Deschiderea ab-" 

2. Gura și gâtul. 
Secţiunea maxilară pe 
linia mediană.— Disecţia 
gâtului printr'un lambou 
drept şi stâng. Desfa- 
cerea pe linia mediană.— 
Deschiderea gurii, pe li- 

- nia comisurilor labiale. 

% 

domenului. * 

Cavitatea to- 
racică. 
Disecţia, lam- 
bourilor late- 
rale.— Disec- 
ţia la spate 
a coastelor, 
cu ajutorul u- 
nor foarfeci 
mari. — Ridi- 

„ carea plastro- 
nului prin tă- 
erea clayicu- 
lelor la, mij- 
locul lor.   

starea, peritoneului 
| în dreptul coastei a 4-a sau a 5-a 

n-a » „Ta 
flotantă 
neflotantă 

două ligaturi: la carâia şi pilor 

» ? » 
| 

situaţia diafragmei | 
| (după înţepare | 

stomacul . . 

mucoasa buzelor şi a obrajilor 
punctele perlate- pe bolta palatină 
limba, 
faringele 
ligatura strânsă sub laringe 
coloana cervicală 
vasele gâtului 

aspectul exterior al toracelui 
toracele deschis 
'pleurele şi conţinutul lor 

thymusul . . , ( colorația 
greutatea 

coloraţia, 
situaţia 
dimensiunea mediastinului au- 

terior 
petele lui Tardieu 
consistenţa, 
plăcile de emfizem 
putrefacţia, 

plămânii ...., 

pericardul şi conţinutul lui 
suprafaţa 

d petele lui Tardieu 
diam. longitudinal . 

» transversal 
sângele 
culoarea, 
cantitatea, 
coagulat 
ne-coagulat 

, dimensiunile | 
Inima 4 pe loc 

deschisă Conţinutul



3. Cavitatea to- 
" Tacică! 

(urmare) 

4. Docimasiile 

  

Do
ci
im
as
ia
, 

pu
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ar
ă 

PRUNCUCIDEREA 

ventriculul 
auriculul 

” [inima dr. | 

pe loci deschisă 
a t ventriculul 

ui animă st. tauriculul. 
| nima aorta 

(urm.) artera pulmonară 
extrasă . . . . canalul arterial 

gaura lui Botal (văzută 
prin auriculul stâng)   “Coloana vertebrală dorsală 

Docimasia optică: starea plămânului examinat cu 
ochiul liber. sau cu lupa. 

Docimasia hy- | . , l&mânii 

- drostatică | imersiunea to- [ plămânii cad la, 

(ambii :plă-|  tală (într'un fund 
mânijextrași vas cu apă 
împreună cu curată şi. a 

tracheea şi]  menţinutăla |. plămânii plutese 

menţinuţi temperatura 
prin ligat.). obişnuită). 

Deschiderea tracheei ( mucoasa 
şi a bronehiilor (eu spuma 
ajutorul unor foar- | conţinutul |: caracterele 
feci mici). 

    

(IRI | descripţia 

Separarea, celor doi plămânul dr, | greutatea, 
„plămâni a | deseripţia, 

| plămânul st. 4 greutatea, - 

aa cadela fund 
plămânul dr. pluteşte 

Imersiunea parțială” cadela fund 
plămânul st. | pluteşte 

| aspectul | 

Fragmentarea, fie- ea fund 

cărui plămân stoarcerea, complectă făcută 
sub apă 

prezenţa, sau absenţa bulelor 
de aer 

Docimasia stomacală | aspectul mucoasei 
grunjuri albe, 

conținutul + lapte, lichid colo- 
rat şi suspect. 

(deschiderea sub apă)



5. Abdomenul 

6. Capul. 
Incizia trans= 
versală dela o 
ureche la cea- 
laltă  (deschi- 
derea cu ajuto- 
rul unor foar- 
feci mari). 

% 

o
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Vasele ombilieale | arterele 
(calibrul, gradul de obliterare) | venele 
Esofagul 

Ficatul... .. culoarea 

țesutul hepatic 
; reutatea Splina ..... A aspectul 

greutatea 
| aspectul 

] infaretus 
calculi 

Băşica ....... urina 
Organele genitale interne : 

duodenum (valvulele conivente) 
conţine sau nu gaze? 
boselurile colonului 

Intestinul grost lungimea, 
meconium (aspect, can- 

titate) 
Coloana vertebrală abdominală 
Pielea capului 

| greutatea 

Rinichi . .. 

Întestinele 

| sediul 
Bose sero-sanguine 1 volumul 

/ diametrul Fontanelele . | starea, periostului 

gradul de osificare 
lacunele 

, | fisurile 
Echimoze epi- ituaţi 
craniene = | SI uația ] & | dimensiunile Oasele 3 > 34 aspectul (după cum sunt pro 

ş. duse în timpul vieţii sau după 
Ra „moarte) 

dura-mater și sinusul longitudinal superior 

consistenţa | 
starea cireonvoluţivnilor 

Creerul ...,. substanța, cenuşie 
substanţa albă 
sângele revărsat la suprafaţa lui 

măduva prelungită. 

baza craniului   docimasia otică p=
 

85008, — Dr. A, Minovici. Tratat qe Medicină Legală. DD
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| Crăpate 
“dimensiunile | 

Femurul . . . . 4 punctul osos al epifisei 
lembrele diametrul lui 

(Înciziunea a- 
dâncă a păr- “Maxilarul inferi separarea alveolelor 
ilor moi sau | Maxilarui interior | foliculii şi învelișul de dentină 

Il
 

Sternul . . . . numărul punctelor osoase 

  
«ră pate) caleanen] 

Punctele compli- j astragalul 
, mentare osul' mare | 

Osficarea l | osul cu cârlig 

IV. Constatările accesorii 

1. Starea măduvei 

2. Docimasia otică și docimazia hepatică 

3. Punctele: osoase ale diferitelor oase 

. [ țesutul pulmonar 
4 Evomenul 1-4 conţinutul bronchiilor 

crografie corpurile streine din căile aeriene 

5. Examenul chi- 
mic (făcut de 
un specialist) 

substanțele sau lichidele suspecte, 
colectate din stomac 

V. Concluziunile 

„E cadavrul unui copil de curând născut? 
De câte săptămâni sau luni de viaţă intra-uterină? R 

. Respirat-a, copilul? | 

. Durata vieţii lui extra-uterine. 

. Era el viabil şi bine conformat? 7 
= 
p
o
 

Născut mort? 
6. Cauzele morţii | A murit înainte 

sau după facere? 

7. Moarte naturală? I s'au dat îngrijiri? 
accidentală? 

„consecutivă unor violenţe? 
In acest din urmă caz, care e felul morţii? 

8. De când datează moartea? 
Numărul orelor, zilelor sau săptămânilor). N ] orel ilel ptă l 

9» 

Făcut la.... în ziua de.... 19... 

“ Semnătura: .
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2. TĂIEREA GÂTULUI r 
Numele și pronumele: 
Sezul: Data morţii: 
Vârsta: Data autopsiei: 

I. Constatările preliminare 

  

   

]. Comemorativul şi anamneza A DR IRI i 
: ei - LR) a LS 

ete de sânge Na 2. Starea locului P SE, NA i urme de luptă NEA apă 
SS în CASA ; scoasă ; comic 3. /nbrăcământea x? > A ii tăiată; pătată cu sânge 

In picioare; stând jos ; culeat 
Post-a ea modificată? 

>
 

. Atitudinea cadavrului | 

5. Arma 
forma ; 
dimensiunile ; 
dacă a. fost ascuţită sau tocită . 

II. Examenul extern 

1. Semnele morţii: Rigiditatea, Putrefaeţia (de când datează). Lividităţile (sediul și dimensiunile lor). 

-[ Talia. Contormaţia generală. Profesiunea. Dinţii. 2. Semnele identităţii d Mâinile. Unghiile. Urechile. 'Tatuajele. Ciea- 
tricele, ete. 

3. Canul [ Aspectul feţei. Masca, Ochii. Pupilele. Punetele hemoragice. * “4PU | Conjunetivele. Nările. Gura | 
Starea, pielei. Petele de sânge 
Situaţia. Forma. Direcţia. 
Adâncimea ; retracția. Cozile şi | rănii 

crestăturile 

Țesutul celular sub-cutanat | şi aponevrozele Infiltraţiunile sanguine 

Muşehii : secţiunea, și retracţiunea 

Vasele | Secţiunea. Injectarea, tecilor 4. Gâtul Hemoragia. Cheagurile. Revărsările 

Nervii | 
Osul hyoid ! secţiunea, 
Laringele l 

„os Î Da sau nu 
„secţionată 1 Complect sau incomplect Tracheea, 
sângele din interior e 

Esofagul: aceleaşi verificări 
Vertebrele: crestate sau nu  
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5. 

=
 

a
a
a
 

-g
ro

 

Pielea. Diversele amprente: Rănile. 
Mâna dreaptă. Mâna stângă. 
Crăpături în diverse puncte 

Trunchiul și . ” | Aperma la meat (la, bărbat) 

brele i mele coitului recent 
menore Organele genitale 1 Menstruaţia şi sarcina (la 

femee) , 
A | Starea sfineternlui - 
DUS»... " A Lichidele suspecte 

III. Examenul intern 

DIR |. Pleurele şi conţinutul lor 
- Plămânii UL Aspectul (petele lui Tardieu) şi secţiunea 

"Pericardul: conţinutul (Petele lui 'Tardieu) 

„Inima. | : goale 
Ventriculele sânge lichid Auriculele , 

cheaguri 

[|  Mucoasa. Aspectul 
. Stomacul | In ce măsură e plin. Alizmentele, 

„ Ficatul, rinichii şi splina: aspectul și secţiunea. a a 

+ Craniul. ... Oreerul. Ventriculele 
| Meningele 

Cerebelul . 

| Vertebrele a 
Coloana vertebrală 1 Măduva spinării 

1V. Concluziunile 

. Moartea, e datorită unei sinucideri sau unei omuoideri? — Poziţia agre- 
sorului și a, victimei. 

+ Cauza; ora; rapiditatea morţii. 
Judecând după forma rănii, se pot deduce indicațiuni î în ce priveşte 
ucigașul? 

Cu ce instrument s'a făcut rana? 
„ Cât timp a supravieţuit victima, după lovitura primită? 
. Rănitul putut-a el să meargă, să strige sau să facă unele acte? 
Există vreo legătură cu o altă crimă, cum ar fi, de exemplu, violul, 

actul sodomic? 

Făcut la. ... în ziua de.... 19... 
- Semnătura:
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3. ATENTAT LA PUDOARE 
(Eaamenul unei fetiţe mai mici de 13 ani). 

- Numele şi pronumele: .. 
' . | Data: 

Vârsta: | Vizita + Ziua: 
| Ora: 

Domiciliul părinţilor: 

I. Constatările preliminare 
1. Informaţiuni. împrejurările în cari sa produs faptul (A. se lăsa copila 

să vorbească), - 
« Examenul faptului, în cel mai. scurt timp cu'] Coir perineal, ante- putință după săvârșirea atentatului. _rior, posterior 

Numele terţei persoane care asistă la examen, 
A nu se uita frecvenţa simulării (copii mincinoși). 

19
 

A, 

IL. Examenul victimei 

. Starea generală. Constituţia (scrotulă, limfatism). 
. Examenul: local. (Copila e aşezată pe marginea unei mese, pe un fotoliu): - 

a
o
 

Starea, coapselor, la partea lor superioară f Există, sgărieturi sau urme Starea părţii inferioare a abdomenului. - | de unghii ? 

Buzele mari Roşeaţă 
Buzele mici | Escoriaţiuni 
'Clitorisul Echimoze 
Meatul urinar | Ulceraţiuni, scurgere, lichid suspect, 

- Vestibulul și canalul vaginal 
(Se desfac şi se apropie coapsele spre a face să iasă lichidul vaginal). : 

Himenul | e 
„ (Necesitatea unui a-| Poziţia | 
jutor peatru-a apuca | Forma 
"dintr'o parte buza Colereta 

mare și a 0 trage în- Orificiul central 
nainte. Expertul face) (încreţitarile, dimensiunile) 
aceeaș manoperă în , 

“partea opusă. Intre- Defloravea . 
buinţarea conului de 
hârtie muiat în uleiu) | 

| cu penisul 
„.» =» cu degetul 

cu un corp oarecare 

Scurgerile 
* (Prelevarea peo 

placă de sticlă, pen-4. A bundeuţa lizei microscopice (colorarea, pri -u căntarea - ezultatele analizei microscopice (colorarea prin tru căutarea : gono- P p cocilor). ( violetul de metyl)... 

.. f sediul Uiceraţiile | | mărimea 

Caracterele fizice  
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Aspectul general al părţilor 
Subţierea şi lungirea buzelor mici 
Volumul elitorisului, roşu, lesne turgescent 
Dilatarea vaginului 
Semnul pubertăţii precoce (peri, etc.) 
Punetul mamar dureros, 

Semnele masturbării 

3. Ezamenul anusului şi al perineului. 

Dacă vestmintele sunt sigilate, să se observe 
__şi să se noteze data, 

" Căutarea spermatozoizilor (colorare prin eosină). 
Lipsa spermatozoizilor nu.e o dovadă că. petele 

n'au fost făcute cu un lichid spermatie. 

4. Pete suspecte pe că- 
„mașă, vestminte.   

A nu se conchide niciodată, după o singură vizită. 

| B 
III. Examenul inculpatului 

| Puterea, 
1. Starea, fizică Bolile de piele 

Vestmintele 

Volumul 
Aspectul general 
Particularităţile (tatuajele, noevi, bandaj herniar) 

2. Starea organelor [ Spermă. Scurgere: acută (după 
sezuale - Scurgere ure- „puţin timp. dela comiterea 

trală | atentatului) 
Seurgere cronică 

Impotenţa invocată 

3. Uneori, examenul stării mintale, 

IV. Concluziunile 

A. 4 Victima). — 1. Copila X... fost-a ea victima unor violenţe sau 
a unui atentat la pudoare? 

2. Cum a fost practicat acest atentat? 
3. Fost-a coit perineal sau tentative de introducere a degetului, a 

penisului? 
4. Există roșeaţă, contuziune, rupere a părţilor, deflorare? 
5. O boală oarecare fost-a, ea, provocată sau comunicată? 
6. [E boala aceasta, de natură sifilitică și care e gradul ei de gravitate? 
1. E nevoe ca fetiţa să fie din nou examinată peste.... “zile, spre 

a se aprecia schimbările survenite sau a se constata vindecarea, 
B. (Imculpatul). — 1. E inculpatul atins de vre-o boală venerică 

veche sau recentă? 
2. Boala aceasta e ea de acoeaș natură ca aceea constatată la 

victimă? 
3. Suteră, inculpatul de vre-o intimitate care să constitue o cauză 

de împiedicare -dela săvârșirea, coitului? 
4, Să se procedeze la orice: alte investigațiuni cari ar putea părea, 

utile stabilirii adevărului. 

Făcut la.... în ziua de... 19... 
Semnătura: i



4. AVORTUL CRIMINAL 

Autopsia practicată în ziua de.... 19... 

Femeea (numele şi pronumele) 

Vârsta:.... Moartă în ziua de.... 19... 

I. Constatările preliminare 

1. Informaţiuni; împrejurările în cari s'a produs faptul 

Produsele chimice 
4 Substanțele vegetale p 
| Instrumentele suspecte 

>
 . Examenul locului 

avortului 

3. Imbrăcămintea şi rufele 

Dimensiunile 
Forma 

Greutatea 
Placenta 

Lungimea, 
Extremităţile 
Contextura, 
Ligatura 
Nodurile. 

| Chorionul 

4. Anexele | Porţiunile placentare 
ale cordonului 

Vilozităţile 
Amniosul 

Membranele   
. Produsul concepțiunii | Pmnbrionul o

 

II. Examenul extern 

Rigiditatea 
1. Semnele și ne | Lividităţile (sediul, dimensiunile) 

morii Putrefacţia 

Talia. — Greutatea 
! Aspectul 

Conformaţia generală | Grăsimea sau slăbi- 
ciunea 

Determinarea vârstei 

2. Constatări de făcut Profesionale 

| Dinţii 
Semnele identității Unghiile 

Cieatricele 
Tatuajele 

. Urechile  
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Coloraţia 
Sinapisme 

Modificarea, texturii . 4 Berulsve. 

| Lipitori 

Aspectul feţei ră 
. | Pupilele Capul. . 4 Ochii. .... | Conjunctivele 

Nările 
Gura 

Gâtul şi pieptul 

Volumul - 
C t 3. Pielea şi orificiile gensistenţa 

Mamelel Areola | 
amelele Seereti ] Coloraţia 

ecrețiunea | Abundenţa 

(Să se preleveze în vederea exa- 
menului microscopic) 

, Desvoltarea 
Abdomenul] Linia albă (lăţimea) 

ergeturile 
Există semne de violenţă? 

4. Organele geni- 
tale externe 

Canalul vaginal, . 4   

Anusul şi perineul 

Coaspele k Phlegmatia alba dolens 
picioarele Edemul maleolilor. Varicele   , | Părţile superioare 

Membrele superioare. 

Aspectul vulvei 
Scurgerea sanguină 
„Fureuliţa. Vestibulul 

Buzele mari şi mici | puaiile superficiale 

Clitorisul 

Meatul urinar (secreţiunea) 

Himenul (resturile lui) 

Coloraţia 
Inflamaţia 

| Secreţiunea 
Plăgile
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4 III. Examenul intern 

Incizia pe linia mediană. de la bărbie până la pubis. 

Starea muşchilor (echimoze?) 

Starea, (neted sau aspru) 
] Inflamaţia, 
! Puroiul şi falşele membrane 
| Serozitatea.— Volumul conţinutului 

Ansele mesi | Aspectul 

Peritoneul . 

Libere sau aderente 

    

nale Falşele membrane 

Diametrul 

Starea, peritoneului 

Poziţia 
Desvoltarea 

Ruptura sau perfo- 
Uterul ș „ P peri 

Suprafaţa „ rarea , 
Basinulș exterioară | Căutarea produsului 

concepțiunu. 

Trompele | 
Ovarele 
Ligamentele largi 

1. Deschiderea Beşica . 
abdomenului. Rectul . 

Greutatea 
Aspectul 

Stomacul Continutul Culoarea , 
e Ii onţinutu Reacţiunea acidă sau bazică 
ouă u- Substanțele (de păstrat în gaturi). 

vederea examenului special) 
Mucoasa (inflamaţia, ulcerele) - 

  
Tatestinele până . 
la recturm (seoa- Gonţinutul 
se între două li- | 2 : ionii mes ici aturi) ua | Mesenterul şi ganglionii mesenterici 

Greutatea 
, Aspectul tului Ficatul. | spectul țesutului trombus 

ț Vena porta ...., | embolie 
ss]; | Dimensiunile 
pina . "A Aspectul 

ai | Capsula 
Rinichi . . . 1 'Tesuturile (abces?) 
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2. Organele genitale 
interne. 
(După ferestrui- 
rea de o parte și 
de alta a arca- 
delor pubiene, la 
patru degete de 
simfisă). 

  

  

AVORTUL 

Beşica şi uretra . . 4 

Colul . 

a
n
e
x
e
l
e
 

şi
 

chis 

U
t
e
r
u
l
 

    Ovarele . 

Vaginul . 

Uterul des- 

Trompele . 

CRIMINAL 

[ | Cantitatea 
Secreţiuneaj Calitatea (exa- 

men de făcut) 
| Starea mucoasei 

| | Mucoasa 
Rupturile sau 
Secreţiunea 

Diametrul (volumul) 
| vechi 

a. | sfăşieri 
Orificiul | secreţiuni | recente 

: Grosimea 
Rei __|lMucoasa | 
Sg Cer” “!FProziunile sau 
veală '_plăgile 

Intlamaţia 

plăgile 

  

Embrionul sau fetusul 
N complecte 

Membrele | con resturi 
| complectă, Conţinutul Pl 

acenta, Î sau resturi 
Chiaguri 
Corpuri streine 

Culoarea, 
Grosimea  |Sediul 
Inflamaţia, |Intinderea 

Mucoasaj ÎNscrţ. pla-] Aspectul 
centară | Vasele cu as- 

Plăgile pectul rer- 
Dolile (en-|  miform 
dometrită) 

  
Lungimea, 

Măsurătorile |asgimea . 
uterului Grosimea corpului 

(Ga diferite puncte) 

Culoarea (Starea va-( Puroiu 
Infamaţia | selor Aer 

Chiag 

Pe
re
te
le
 

[ruptură 
lperforare   Semne de . 

A 
„dj 

Măsurătoarea, 
Conţinutul 
Măsurătoarea 7 , 

sal | Volumul şi 
Corp. ga bene vârsta lor 

| Ligamentele largi 

Rectul 
Mucoasa, 
Plăgile sau 
Rănirile
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Pleurele (conţinutul) 

, «| Conţinutul | Petele lăptoase 
Pericardul 4 Starea seroasei Petele lui Tardieu 

Sângele (cantitatea, aspectul) 
Dreaptă + Valvulele 

Endocardul . 

Inima Stângă: Aceleaşi constatări 
Muşchiul cardiac 

3. Cavit tea to- Vasele mari | Aorta Ş 
racică, A Artera, pulmonară 

| Tracheea şi broncbiile 
panze Suprafaţa 

Plămânii | Petele lui Tardieu 
Parenchimul (pe secţiune) 

Gâtul și laringele 

Faţa internă a buzelor 
Gura (Despicarea | Dinţii 

prin inciziuniț Limba 
la, comisure) Faringele 

Esofagul 

Pielea capului 

    
Grosimea oaselor 
Starea sinusurilor 
Starea meningelor 

Substanţa 
, , Creerul . . . .4 Ventriculele 4. Cavul și Craniul (deschis Vasele . Capul și ra- . > 

chisul cu ferestrăul) Protuberanţa 

Substanţa, 
Cerebelul . .. Ventriculele 

Vasele 
L Baza, 

Deschiderea, coloanei Meninoel 
vertebrale, dacă e Mădu i e 
socotit necesar, [+ va 

Crăpate 
5. Dlembra Starea vaselor 
„e Aiemorele | (în deosebi starea 

| venei femurale) 

IV. Constatările accesorii 

Mucusul 
Puroiul 

1. Exam. mi-] Secreţiunea vaginală | 
Secreţiunea, uterină | Lochiile crografice
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Globulele de lapte Lichidul prorenină din mamele | Corpurile colos trumului 

1. Ezam. miî- 

" crografice , Resturile membranelor 

(urmare) - Conţinutul ate-| Vilozităţile placentare 
, rului " Mucoasa 

l Muşehiul uterin 

Lichidele vaginului 

, , . DN uretrei 

2. Căutarea gonococilor, ]-... p - uterului 
“stafilococilor, etc. *: Puroiul peritoneului 

În trombusuri sau embolii 
In abcesele miliare sau în altfel de abcese 

Lichidele sau substanțele colectate din Botanic (de către Un 
( stomac şi din îintestin.. 

3,  Boaimenul. chimic sau. “| 

„specialist) 
4 

_Y. Concluziile 

, “(După chestiunile ce; în: cele mai multe cazuri, sunt, formulate).. 

„1. Fost-a avort? 
2.. La, ce epocă a sarecinei? 
3. E un avort provocat? Şi în cuzul acesta, prin ce anume procedeu? 

“4. Moartea, fost-a ea consecutivă unor manopere abortive criminale? 
"5. Poate o femee să practice ca, însăş manoperele abortive cari i-au deter- 

minat moartea? 

IE Făcuit la... în „ziua de.... 19... 
. AR Semnătura: 

5 STRANGULAREA SAU SPÂNZURAREA 

Alutopsia practicată 3 în ziua, de.. 19. Sexul: 
„+ Numele şi pronumele: e Vârsta: 
„Data morţii;. a Temperatura: 

" Presiunea, barometrică: - ... Starea higrometrică: 

1. Constatărite preliminare 

1. Infor maini; îmapiejur dă ile. în cari sa produs faplul, 

Starea îmbrăcămintei. Existenţa unor pete, a 
” unor amprente (urină, materii fecale, spermă) 

| Corpul: în contact cu solul, deasupra, acestuia 
i . Corpul în contact cu obiectele învecinate (mo- 

2. Poziţia cadavrului “bile ziduri) 

" Poziţia braţelor şi a picioarelor. 

înclinat înainte, pe “spate, 
Poziţia capului 4 la stânga, la dreapta
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Natura, forma ş şi “dimensiunile 
| Situaţia şi direcţia. — Strâns san mai “desfăcut 
3. Laţul, . .. . .4 Caracterele şi situaţia nodului : anterior, lateral, . 

pe ceafă, - ' 
Punctul de „agățare . | 

. 

II. Examenul extern . 

a. | Membrele. superioare sau inferioare! Rigiditatea  Mandibula.: 

1. Semnele morții Lividitătil , Sediul: — Corespună ele decubitusului? 
Data mor ță. ! ţ e Dimensiunile, 

F osele iliace 
Putrefacţia + Capul şi. gâtul 

| Membrele inferioare L 

Talia. Greutatea. Vârsta, Conformaţia | A 1! 
„generală -. spectu 

, | Profesionale. .. a 
2. Constatări de o Di. şi perii. 

ăcut. inții, 
f Semnele identităţii. 4 Unghiile. 

„+ | Cieatricele, . 
Tatuajele.' 
Urechile (eseripţia).   

Faţa palidă 
Faţa colorată sau violacee 

| Cianosa/ unghiilor 
Schimbarea, Congestiunea. | Purpura coapselor, coloraţiei extremităților $ ] picioarelor şi a, 

(a spânzurați) l braţelor 

Diversele amprente. — Putrefacţia 
rapidă la strangulaţi 

Aspectul feţei. (punctele hemoragice la strangulați) 
, , Eventualele răni . 3. Pielea și . . 

orificiile Pleoapele întredâschise 
"| Echimosele pleoapelor şi ale 

conjunctivelor (punctate) * - 
Ochii Ieşitura globului. ocular. — Pupilele 

Capul 4 “e dilatate (diametrul); inegalitatea, lor. 
Corneea (pata scleroticală) 
Luxaţia -cristalinului 
Hemoragiile retiniene 

Eroziunile de pe faţa, dorsală, pe nări 
Nasul şi | Seurgerea unui lichid bălos ” 

| nările Scurgerea de sânge, de sanie. 
i. Mucns. uscat    
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3. Pielea și 
orificiile 
(urmare) 

  

STRANGULARE SAU SPÂNZURARE 

Spuma — Mucus 
Starea, buzelor, a frâului buzelor ; echi- 

mozele punctate 
Buzele albăstrui, cu nuanţa, echimotică 

a marginei libere (spânzurare) 
Muşcături, echimoze. Spumă. Corpuri 

  
Gura : 

streine 
Poziţia, 

Capul Limba j Muşeăturile 

(urm.) "*.. Petele echimotice 
l Injecţia, bazei 

Dinţii 

Violacee (sunt ele în realitate aşa?) 
Urechile ; Scurgerea 

Ruptura membranei timpanului   
| Gâtul (va fi deseris la facerea examenului intern) 

Echimozele punetate 
Pieptul şi abdo- Putrefaeţia 

menul Mamelele 
| Vergeturile 

Congestionate şi chiar 
turgescente : 

Scurgerea lichidului prin La bărbat | 
meat (de colectat) 

Organele genitale Examenul extern. — 
Congestiunea, 

La femee Starea himenului 
Lichidele suspecte de 
„colectat 

Dilataţia 
Anusul Lichidele 

Scurgerea materiilor fecale 

Contuziunile. Rănile 
Urmele de vio- j Diverse amprente 

Membrele inferi- lenţă Echimoze, lividităţi, 

oare şi superi- l purpura 
oare. 

: | Nuanţa cianosată 
Unghiile Corpuri streine 

III. Examennl intern 

Examenul gâtului. — Disecţia regiunii prin două lambouri patrula- 
terale; inciziune mediană, inciziuni pe clavicule și pe marginea maxila- 

- Tului înferior. — Examenul metodic al fiecărui strat. — Ligatură la mijlo- 
cul trancheci. — Se deschide în urmă toracele şi adbomenul. — Stomacul e 
numaidecât scos, după ce în prealabil s'a făcut o dublă ligatură, la cardia 
şi la, pilor,
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f Șanțul real. — Aparent, — Puțin vizibil. — 
Janţurile falşe. — Putrefacţia. 

Schimbarea coloraţiei. — Per- 
. gamentată. Șanțul moale. —- 

  

Pielea Amprente sau urme lăsate 
de degetele mânii, zgârieturi 
cu unghia (sediul, deseripţia). 

Ș Situaţia în | Deasupra lui 
“i raport cus Peel 

laringele. | Sub el 

[ Circular, para- 
bolic sau forma, 

Leziunile ___„„| „de poteoavă. superficiale „Forma și di- Lateral. Superfi- 
recţia. cial sau adânc. 

Larg sau strâmt, 
| Transversal sau 
Șanțul oblic. 

  
Leziunile a] 
dânei (la di- 
secţie) 

Muşehii | 

Vasele şi 
nervii. 

“Pesutul ce- 
lular subeu- 
tanat 

Echimozele 

  Aspectul şi 
consistenţa.   

Coloraţia brună, 
gălbue. margi- 
nile livide sau 
roşii. 

Echimosele lini- 
are pe margini. 

Umflătura  ede- 
maţiată. Impre- 
siunea perga- 
mentată, 

Tasarea. — Linia argintie. — 
Echimosele 

Rupturile (ante sau post mortem) 
Injecţiunea tunicilor şi a tecii 
Sfăşierea tunicii interne şi mijlocii (a caroti- 

delor, mai ales înainte de bifureare) sau le- 
ziunea lui Amusat. — Smucirea şi com- 
presarea fibrelor nervoase ale prcumogas- 
tricului și ale ganglionilor marelui sim- 
patie. 

Osul hyoid. — Fracturile freovente, 
Apofisa stiloidă. — Fractura (la femei mai ales). 

Fracturile 
Cartilagele j Faţa internă a laringelui, 
laringelui |  congestionată sau violacee, 

Trachea | 

cu spumă (stranoulare), | p 5 

Fracturile (îndeosebi în stran 
a bătrânilor) 

zată sau san- 
guinolentă 

gularea cu mâna 

| fină, albă, ro-
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1. Gâtul 
(urmare) 

2. 'Toracele 

  
3. Abdomenul 

STRANGULARE SAU SPÂNZURANE 

Coloana ver- | Mobilitatea anormală a gâtului. 
tebrală | Fractura şi luxaţia vertebrelor cervicale. 

Dinţii 
G i fari “Limba 

ură ȘI ÎArin- | Faringele; echirhosa retro-faringiani—Epi- 
gele. ] ” = glota 

Esofagul 

Pereţii, 
Pleurele. — Conţinutul. — Aderenţele. 

Conţinutul 
Pericardul [sara seroasei. — Petele lui 'Tardieu 

Artera coronară. 

Sângele: fluid şi negru. — Cheaguri 
- rare. — Sânge mai mult ca în 

Dreaptă inima stângă 
Valvulele 

Inima | Endocardul 

Stângă: aceleași constatări 

| Aorta 
Vasele mari  Artera pulmonară 

Tracheea şi | Congestia. — Nuanţa vinoasă. 
bronchiile | Spuma (mai ales în strangulare) 

Plămânii turtiţi (spânzurare) 
Inegală, boselată,mai | 

Suprafaţa albastră 
Plăcile emfisematoase 

Plămânii | Petele lui Tardieu 
Edem pulmonar, carminat 
Congestie la laburile inferi- 

oare (spânzurare). 
Nuclee apoplectice, extrava - 

zate și infiltraţie sanguină 
L (strangulare). 

|Snranenlare 

Parenchimul   
Starea mușchilor : 
Peritoneul şi eppiloonul 
Ansele intestinale | 

| Alimentele (cantitatea, starea digestiunii) 
Lichidele (mirosul — alcool?) 

Arborizaţia vasculară 
Aspectul de beşică cu 
coloane. 

Puncte hemoragice car- 
minate sau vermillon, 
grupate în însulițe 

| sau generalizate. 

t l . , 
Stomacul | Corpurile streine 

| Mucoasa 

Intestinul. — Aceleaşi constatări. 

Ficatul şi rinichii ( Congestia. Dimensiunile  
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Soli | Dimensiunile 
Pina 1 Agpeetul 

| Besica / Cantitatea conţinutului 
„3. Abdomenul eŞica | Calitatea (alcool?). (urmare) Testiculii pa + (xganele Canalul uretrei (sperma) | La bărbat 

terne f Mitra şi anexele ( La femee 

Pielea capului . . . | Rănile "N Echimosele epieraniene 
Grosimea oaselor 
Sinusurile (adesea umflate) 

„Vasele sub-arachnoidiene congestionate 

anemiată, 
Substanţa t punctele hemoragice 

  
+. Capul și ] Craniul (deschis Oreerul apoplectiforme 

rachisul cu ferestrăul) | Ventriculele 

Vasele 

Protuberanţa 

Cerebelul ” 

Baza | 4   , E . „ i | Meningel Rachisul (deschiderea, dacă e socotită necesară) ! Mad e 
| Plesnite 

5. Membrele . "** 1 Congestia profandă la membrele inferioare. 

IV. Constatările accesorii 

Szereţiunea, uretrei 
Secreţiunea vaginului 
Conţinutul stomacului . 

„L Petele suspecte depe vestminte 
Examenul chimic . . . Conţinutul stomacului (alcool) 

Examenele micrografice | 

V, Concluziunile 
]. Moartea este ea datorită spânzurării sau strangulării? 2. Spânzurarea (sau strangularea) este ea rezultatul unei sinucideri, unei omucideri sau unui accident?. 
3. Există simulare a strangulării? Spânzurarea dat- 

rea, este ea, incomplectă? | 
4. Cum a fost operată strangularea? 
5. Un copil de curând născut succombat-a, el strangulării? Fost-a aceasta involuntară în timpul facerii? Gâtuirea poate ea, fi produsă de cor- . donul ombilical sau prin contracțiunile mitrei? 

Făcut la... . în ziua de... . 19... 

a ea greş? Strangula- 

Semnătura: 

  

85008. — Dr. 4. Minovici. Tratat de Medicină Legală. +
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6. CĂDEREA DINTR'UN LOC INĂLȚAT 

Autopsie practicată în. ziua de.... 19.. 

Sexul: Numele şi pronuele:. 

- Vârsta: | Data morţii: 

I, Constatările. preliminare. - 

. Informaţiuni; împrejurările în cari s'a produs faptul.: 
, Inălţimea căderii. 
„ Descrierea locului sau a obicctelor peste cari a căzut cor pul. Gradul de 

rezistenţă < a acestui loc. Lespezi, pietre, asfalt. 

| Pământ argilos . 
„Există i impresiuni pe sol? ) Pământ recent răscolit 

] » pu. | Are ea pete de sânge? - 
mbrăcământea | Are ea urme de violenţă. ? : 

„IL. Examenul extern 

_ „| Rigiditatea. Putrefacţia (data) - 
» Semnele morții | Lividităţile (sediul, dimensiunile) 

Semnele identităţii 
Talia. Conformaţia generală. Profesia. Mâinile. 

Dinţii. Unghiile. Urechile, Tatuajele. Cica- 
| | tricele, ete.: 

Starea piclei: Zărelituri. Contuziuni. Plăgi. 
| Aspectul. Ochii 

| Pupilele sunt ele egale ? 
a) Faţa) punetele hemoragice sub-eonjunetivale 

. Capul - U Seurgerea sanguină pe nas, urechi, gură 
[.. Pielea capului este ea intactă ? 

) Craniul 4  Lovire. Rană. Fracturi 
Pulpa, cerebrală ţâșnit-a ea? 

  

| 

Volumul 
. Gâtul | Şanţurile falşe | 

Zsărietutile cu unghiile. Rănile 

| Echimosele. Plăgile pe abdomen, pe piept. 
Fracturile coastelor 
O le e» | Sperma la meat.(la bărbat) . 
rgane'e 8-! rmele eoitului recent 
nitale. | Menstruaţia şi sarcina, (la femee) 

Starea sfineterului. | 
membrele Dilataţia. Lichidul suspect 

Fracturile complicate 
Luxaţiile membrelor 
Mişcările anormale | 
Plăgile unei eventuale lupte 

„Fractura basinului,. a coloanei 
vertebrale 

Membrele   

. 
. 
=
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III. Examenul -intern 

1, Laringele: Fractura făcută în momentul căderii, 

2, Plămânii 

O
 -3. Inima , 

4. Stomacul 

5. Ficatul   
6. Splina, . 

—
 „ Dinichii: 

S. Beșica . . | 
| 

9. Craniul | 
(deschis cu | 
ferestrăul) 

10. Coloana 
vertebrală 

“ Rupturile 

„1-2. Conţinutul 
Pleutele .. " L Aderenţele | 

Aspectul (Petele lui 'Tardieu) 
Rupturile periferice sau centrale 
Revărsarea sanguină considerabilă 

în mediastin. 

Parenchimul 4 

Pericardul: Conţinutul (Petele lui T ardieu) 

Ventriculele | Goale 
, Sânge lichid. Cheaguri. 

Auriculele | ] Ruptura, (situaţia, dimensiunile). 
Aorta Ruptura: 

Aspectul mucoasei 
Conţinutul — Perioada, digestiei. 
Alimentele sunt ele digerate? 
Au ele miros de aleool? 
Dilataţia. Rupturile. 

Aspectul. Constituţia. Greutatea 

AR Direcţia, adâncimea, situaţia, lur. Fisurile ,- N i : ? ţ 
Revărsarea sanguină în. hypocondrul drept (evaluarea 

cu aproximaţie a cantităţii) 

Aspectul. Dimensiunile. Greutatea, 
Rupturile | Sieeția „Adâneimea 

Există alteraţiuni patologice? 
Revărsarea sanguină în hypocondrul. stâng şi în basin 

(evaluarea cu aproximaţie a cantităţii) 

Rupturile. Contuziunile. 

Conţinutul 
Aspectul mucoasei 
Ruptura 

Fracturile creştetului ; fracturile bazei, (direcţia, 
situaţia, mărimea lor). 

Meningele (infiltraţia sanguină) | : 
Ruptura creerului la nivelul “apofiselor lui Ingras- 

sias, a bulbului, la nivelul gaurei bazilare. 

Vertebrele (fracturile, zdrobirea) 
Măduva,
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IV. Concluziunile : 

1. Prăvălirea, este ea, cauza morţii? 

| unui accident ? 
2. Căderea este ea urmarea . . ! unei sinucideri? 

] unei omucideri? 

3. De câte ore datează moartea? 

Făcut la.... în ziua de....19.., 

Semnătura: 

| 7. INNEC 

Autopsie practicată în ziua de.... 19,. 
Sexul: Numele și pronumele: 
Vârsta: , Data morţii: 

Il. Constatărite preliminare 

1. Informaţiuni; împrejurările în cari s'a produs faptul. 
2. Temperatura; presiunea barometrică; starea higrometrică. 

[ Starea vestmintelor (corpul gol sau îm- 
ia „] "brăcat) 

3. Poziţia cadavrului. 3 Starea frânghiilor sau a legăturilor sus- 
pecete. : 

7 

4. Timpul scurs între scoaterea cadavrului din apă şi momentul exa- 
menului, : 

IL. Examenul extern 

Rioidi „membrelor 
igiditatea maxilarului inferior 

Lividităţile : sediul, dimensiunile 

1. Semnele morţii. . partea superi- 
Data morţii capul, gâtul, 

Putrefacţia, oară a corpului; 4 pieptul, mem- 
brele 

| în fosele iliace 

Talia, greutatea, vârsta, aspectul general. 
profesiunea 

, dinţii 
2. Constatările Semnele identi- | părul şi perii 

de făcut. tăţii unghiile 
'cicatricele 
tatuajele 
urechile (deseripţia)  



  3. Pizlea și 
orificiile 

  

Schimbarea în coloraţie | 

Semnele 
imersiunii 
şi ale ma- 
ceraţiunii 

Capul 

şi nările 
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| paloarea, 
plăcile rozate 
injectarea, vaselor 

| rece la atingere (răcire rapidă) 
pielea de gâscă 
retracţia penisului 
retracţia scrotumului 
retracţia sfâreului 

capul 
membrele 

Emfisemul sub- | 

organele genitale 
cutanat 

starea mâinilor (regiunea 
Epiderma, palmară) 
macerată | starea picioarelor 

starea, genunchilor, a coatelor . 
Gradul de rezistenţă a unghiilor 

sprincenele; 
Gradul de rezistenţă, mustaţa, barba; 

a perilor | părul; 
perii pubisului 

coloraţia palidă 
» albăstrie 

negricioasă 
cărămizie 
verzue 
cenușie (adipoceară) 

  
Aspectul feţei 

3 
3 

ui
 

Rănile eventuale ! pe omul viu 
sau leziunile pe cadavru . 

pleoapele mai întâiu întredeschise, apoi 
închise din cauza, putrefacției 

seră ucitori | ae) 
„.] corneea (cu eminențe phlyetenoide 

Ochii! conjunctiva (injecta Pac ales în fun- 
durile de sac) . 

pupilele (diametrul lor) 
irisul (modificarea coloraţiei) 

eroziunile pe faţa dorsală a nasului; - 
Nasul pământ, măl, corpuri streine; 

asu scurgere (lichid sanguin) ; 

volumul burete de mușchiu | culoarea 

aceleaşi constatări | 
| echimozele 

1" muşcăturile 
limba : poziţia ei; 

dinţii 

buzele 
Gura  
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3. Pielea şi 
orificiile 
(urmare) 

  

  

ÎNNECUL 

ai putrefacția: - - 
Gâtul şanţurile falșe 

zgărieturile cu unghiile, rănile 

Pieptul și abăonie-. | Putrefacția 
nul 

A volumul 

ă mamelele 
„vergeturile ; 

| la bărbat putrefacţia,emfisemul,dispariţia ; 
lichidul meatului (de examinat) 
examenul extern; 
starea himenului ; 
lichidul suspect, sângele, sperma la. 

orificiul vaginului (de examinat) 

Organele 
-genitale 

l 

| retracţiunea ; 

| 
la, femee 4 

o: | 'dilataţia; 
| Anusul | lichidele "suspecte 

| Urmele de] contuziunile la părţile pro- 
, violență eminente (umeri, coate şi 

l genunchi) Membrele in- . , , 
| măl sau corpuri streine sub ferioare şi : 

superioare Unghiile | unghii, în interstiţiu. 

| eroziunea, degetelor; 

tismeleac-t  taţiuni accidentale, mușcă- 
Trauma ( pierderi de substanţă, ampu- 

cidentale |  turi de șoareci, de peşti. 

III, Examenul intern 

„Înciziunea, pe linia mediană, de la bărbie până la pubis. Abdomenul 
e deschis și stomacul e .scos, după ce în prealabil i s-a făcut două ligaturi, 
la, cardia şi pilor. 

1: Deschiderea 
toracelui 
(cu precau- 
țiune, sprea,. 
seevita atin- 
gerea plă- 
mânilor). 

  

 Pleurele (conţinutul); aderenţele 
conţinutul 

. IR . | petele lăptoase; Pericardul starea, seroasei | petele lui Tardieu 

artera coronară 

„_. (sângele, cantitatea, aspectul, che- 
dreaptă (deo-] agurile, fluiditatea (de păstrat în 
biceiu plină) | vederea, examenului compli- 

'mentar: crioscopia), valvulele 

, endocardul ( Aceleaşi constatări. 
Inima ? ' stâng (deo-! Deosebirea de coloraţiune a . 

biceiu gol). sângelui 

“ muşchiul cardiac 

aorta 

artera pulmonară   vasele mari |



1, Deschiderea |: 
„toracelui 
(urmare): . 

2. Abdomenul. 

Plămânii 
(scoşi,după 
ce s'a apli- 
cat o liga- 
tură sub la- 
ringe) 

Gâtul şi la- 
ringele   

Gura şi fa- 
ringele 

co
nţ
in
ut
ul
 

St
om

ac
ul

 

  interne. 

i Organele genitale 

ÎNNECUL 

“Tracheea şi. 
bronchiile 

Suprafaţa 
plămânului 

Parenchimul 
(pe secţiune)   

spumă fină ; lichi- 
dul; corpurile 
streine (alimen- 
te, măl). 

mucoasa: coloraţia 

conţinutul 

amprenta, coastelor ; 
sporirea greutăţii ; 
plăcile de emfisem sau supra- 

feţele de coloraţie roşie; 
petele lui Tardieu 

aspectul (edem  carminat); 
consistenţa; ; 
compresiunea (edem cu bule 

fine); ; mici focare de hemo- 
ragii capilare, 

mușchii gâtului şi vasele; 
mucoasa laringelui ; 
spuma; . 
corpurile streine; LE 

starea epiglotei 

dinţii; 
limba - 
faringele . 
esofagul. 

Starea mușchilor. 
Peritoneul şi epiploonul 
Ansele intestinale. 

apa; 

| verticală Pa 
| intredeschisă ;'.: 

ji 
d. 

alimentele, cantitatea, starea digestiunii, 

corpurile streine 
| lichidele imersiunii, 

măl, pietricele, res- 
l turi de vegetale. 

mirosul: alcool? (de colectat în vederea, exa- 
menului) 

reacţiunea, acidă sau alealină ;, 
mucoasa și vasele. 

Intestinul: aceleași constatări. 

greutatea 
Ficatul ; cantitatea de sânge pe secţiunea arenchimului; ge p p 

__ | flaiditatea 
Solina, si dimensiunile ; * 

E iniclii aspectul ; | eventualele alteraţiuni patologice. 
Besi cantitatea conţinutului ; 

„Deşica, calitatea? (zahăr, albumină, „aleool) 

la bărbat: testiculele ; 
la, femee: uterul și anexele. 
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Rănile sau | din timpul yieţii sau 
leziunile | după moarte. 

| 
Pielea capului + 

| Echimosele epicraniene 

( 
i grosimea, oaselor”; 

starea țesuturilor; 
starea, meningelor 

  
, substanţa ; 

3. Capul și | Cel cu 1! Creerul . ...., | ventriculele; 
ferestrăul) | vasele 

protuberanţa şi cerebelul (aceleaşi 
„ constatări) , 
baza, urechea f conţinutul; 

| l mijlocie | starea timpanului. 
Rachisul | inel 

(se deschide dacă se due. e 
socoteşte necesar), l maduva 

plesnite; 

4. Membrele ! starea, vaselor ; 
culoarea muşchilor ; 

. | transformarea grăsimii în adipoceară. 

IV. Constatările accesorii 

a uretrei 
secreţiunile | vaginului 

1. Examenele micro- - Conţinutul stomacului, al urechii mijlocii, | 
grafice Starea vesiculelor pulmonare, starea globulelor 

sanguine. 

2. Examenul chimie: conţinutul stomacului (apă, otravă, alcool). 
3. Docimazia hepatică. 

V. Concluziunile: 

1. Submersiunea este ea cauza morţii? 

unui accident 

2. Submersiunea este | unei sinucideri [ dublă sau triplă 
ea urmarea, | fetus şi copil, 

unei omucideri l prin surprindere 
7 . 

3. Cât timp a, trecut de la, această submersiune? 
“4. Caracterele evenimentului, 

5. Chestiuni de supra- PARA semnele morţii, mai mult sau mai puţin rapide; vieţulre 

| împrejurările faptului ; 

antecedentele patologice sau fiziologice. 

Făcut la.... în ziua de.... 19.. 

Senmătura:
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S. MANOPERE PEDERASTICE SAU SODOMICE 

Numele și pronumele: : 

Vârsta: 

. , . 

Domiciliul: ., 

sf Data 
Vizita ș Ziua : 

Ora: 

„Numele persoanei care asistă la examen. 

I.. Constatările preliminare 

1. Informaţiuni; împrejurările în cari sa produs faptul (notarea 
expunerii făcute de victimă). 

rând posibil după săvârșirea coit bucal, perineal, 

2. Ezamenul făcut cât mai cu- | . Masturbare, 

atentatului 

3. A se feri de exageraţiuni, de | 
simulare - 

, 

1. Starea generală 

2. Starea locală 

  

coit anal. - 

şantaj, 
copii mincinoși ; 
răni simulate 

A: 

II. Examenul victimei 

Infantilismul ; 
j îmbrăcămintea ; 

deprinderile; 
faţa; privirea. Rănile de pe corp (gâtul, braţele), 

CERE | lungimea, Penisul Descripţia | volumul 

enisu Prepuţul: frâul 
| Glandul (şanţul balano-prepuţial) 

Testiculele 

- Coapsele. Fesele (urmele flagelaţiunii). 
“Abdomenul 
„Perineul 

Părţile în-| 
vecinate . l 

Gura. Buzele. Dinţii.
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| 

" lciul coit anal 
recent sau de- 
florarea anală 

„e bruscă. Z| 
o 

ai 
e 
m 

5 
e 
m 

pm 

e . „| & 
2. Starea locală ) S 

(urmare) 2 

o 

z | 
4 | Apucăturile 

vechi desodo 
mie (bărbat 

"sau femee)       y 
3. Petele suspecte depă. cămașă și vestniinte 

4. Adesea e nevoie să se procedeze la o a 
rile de deflorare anală bruscă. 

B. 

SAU SODOMICE 

Poziţia dată pers, examinate 
Necesitatea unui ajutor 
Condiţiunea pipăitului rectal 
Pâlnie. Increţiturile anusului 

Plagă triunghiu- 
lară cu bazain- 
ternă,ca vârful 
îndreptat spre 
şezut (anus) 

Ruptura 
mneoasei 

Mucoasa umfiată, sângerândă. 
Fisurile | 

Urmele introducerei unui corp 
strein 

Desvoltarea exagerată a bu- 
cilor 

Deflorarea infundibuliformă a 
anusului 

Slăbirea sfincterului 
Dispariţia încreţiturilor . | 
Creste și caroncule pe mar- 

ginea anusului 
"Dilataţia externă a orificiului 

anal 
Incontinenţa materiilor, Ulce- 

raţiunile. Crăpăturile cica- 
trizate. Vegetaţiile. Hemo- 
roizii. Fistulele și fisurile, 
Blenoragia rectală. Sifilisul. 
Corpurile streine introduse 
în anus 

| sperma, 
| materii tecale 

doua vizită, în deosebi în cazu- 

III Examenul inculpatului 

1. Starea fizică şi generală (la tel ca pentru victimă) 

La fel ca la victimă. Pederastia 
: | | activă n'are semne caracteristice, 

„| Penisul * dar natura manoperelor poate fi 
2. Starea locală.) | “influenţată de unele dispoziţiuni 

anatomice (phimosis, ete). 
Anusul (la fel ca la 

3. Vestmintele, 

vietimâ), |
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Indivizi normali, depravaţi. Hermafrodiţi morali. 
Epileptici. — Isteriei. 
a. ] Oprirea desvoltării, 
A Sligmatele Excesul de desroltare 

A fiziee Erori de desroltare, 
4. Exanenul stă-] ' Degeneraţii | Obsesia. Impulsiunea. 

rii mintale, | (după Magnan). Irezistibilitatea. 
Neliniştea concomitentă, 
Conştiinţa absolută. 

pi : (Satisfacţia consecutivă 
|” Maniile.  Delirurile: sistematice. 

| Demenţa senilă. Paralizia generală. 

  

  
IV. Concluziunile 

A. 1. Numitul X... fost-a el victima, unor manopere pederastice sau 
sodomice? . Să 

2. Cum au fost practicate. aceste atentate? 
3.. O..boală oarecare fost-a ea, provocată sau comunicată? 
4. E boala, aceasta de natură sifilitică? Care e gravitatea ci? 
5. Rezultă din ea vre-o infirmitate? Care e durata incapacității de lucru? 
6. E, necesar ca numitul X... să mai fie examinat spre a se aprecia, schim- 

* Dările survenite sau a se constata, vindecarea, 
B. 1. E inculpatul atins de vre-o boală venerică veche sau recentă? 
2. E boala, aceasta, de acecaș natură ca cea constatată la victimă? 
3. Sunt semne de deprinderi. sodomice? E 
4.. Care e starea mintală şi gradul de responsabilitate a inculpatului şi 

ale victimei? .. i 

“Făcut la... în ziua de....:19... 

Semnătura: 

——— —. 

PL 

9. IMPRESIUNILE 

Găsite în ziua de.... (Data, locul, substratul) 
„Temperatura: Presiunea, barometrică: 
Starea higrometrică: | 

„1: Constatările preliminare 

1. Informaţiunile; împrejurările în cari: sa făcut descoperirea. 
2, Precauţiunile „luate. spre a proteja împrestunea. 

II. Examenul 

“ Ca regulă generală, se notează mai ales micile detalii. 
Amprente de picioare încălţate, goale, de mâini, de roți, bastoane, 

„COTpUrl. ,. :; a



|. Solul     

  

a) Pământ: 

_b) Nisip: 

c) Noroiu: 

4). Zăpadă: 

IMPRESIUNILE 

1. Mdsurătorile, 

2. Decalchiarea. Procedeul geamului. Se a- 
şază un geam subțire foarte curat vertical 
şi tangenţial cu urma. Imaginea se repro- 
duce pe o foaie de hârtie albă aşezată la 
acelaş nivel, de cealaltă parte a geamului 
(Procedeul Coutagne-Florence). 

3; Desenul. A. se servi de pântograf. Pentru 
Picioarele desculţe, se recomandă intrebuin- 
țarea reţelelor lui Causs€. 

4. Fotografia. Se va fotografia înainte de 
facerea mulajului. Planul sticlei mate pa- 

ralel cu planul impresiunii. 
5. Mulajul. Se trece peste impresiune tabla 

înroşită, se mulează apoi cu pudră acidă 
stearică sau cu ipsos fin. 
Ipsosul. Ipsos fin, se stinge încet până se 
face o pastă foarte fină, foarte fluidă, foarte 
egală ; se toarnă încet fără întrerupere, până, 
la, completa acoperire a impresiunii. 
A se închide în prealabil amprenta, peste 
care s'a turnat un strat subțire de uleiu, 
într'un cadru de lemn. Să se aştepte cu 
ridicarea mulajului până la complecta 
solidificare a acestuia. 

6. Să se compare cu amprenta prevenitului 
sau cu corpul încriminat, acoperind partea 
încriminată, cu praf de mină de plumb, 
spre a se obţine o amprentă de comparaţie. 
Se usucă amprenta, cu hârtie sugătoare, 

„apoi înainte de facerea mulajului, se pre- 
sară cu praf de tale sau praf de mină de 
plumb. Se lasă ipsosul vreme mai îndelun- 
gată; să nu se ridice înainte de complectă 
solidificare. 
După starea mai mult sau mai puţin lichidă, 
se procedează la fel cum se procedează cu 
pământul, nisipul sau zăpada. 
Măsurători. Decalchiare. Desen. Fotografie. 
Mulaj. (Procedeul Coutagne-Florence). 
Se ia gelatină dură de fotografie. Se lasă 
gelatina să se umfle în apă, la, tempera- 
tură dulce timp de 24 ore; se amestecă 
cu atâta apă cât a absorbit; se lasă să 
se topească, să răcească până să capete o 
consistenţă vâscoasă ; se evită bulele de aer, 
turnând-o dintr'o dată pe impresiune. In- 
tărire repede într'o jumătate de oră. (Se 
face o probă de încercare preliminară).



1. Solul 
(urmare) 

2, Dușumea 

3. Ziduri 

4. Hârtie 

„5. Sticlă 4   
l 
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(Ipsosul). Ipsos stins în apă la tempera- 
tara de 0%, cu adiţionarea, zăpezii. Tre- 
buie să fie cleios şi să conţină zăpadă 
vizibilă în momentul culajului. 

e) Zăpada în După, măsurători, decale, desen, fotogra- topire. fie, se acoperă cu un vas conţinând un 
amestec refrigerent de zăpadă şi sare; apoi 
mulajul. . 

a) Urmele vi- Sânge, noroiu: — Descripţia, decaleul, de- . zibile. senul şi fotografia. 
b) Urmele în- . Picioarele goale. — Se toarnă peste duşu- vizibile, . meaua, suspectă o soluţie de nitrat de ar- 

gint 8%/, şi se lasă timp de câteva zile la, 
lumină. — Desinarea, şi fotografiarea am- 
prentelor cari apar. — Se stndiază în deo- 
sebi liniile papilare ce pot apărea. 

Se descrie, se studiază, se decalchează şi se fotografiază părțile vizibile, apoi se aşterne un strat uniform de 
nitrat de argint 8%. Se desinează cu deosebită atenţiune conturul mâinilor şi în deosebi liniile papilare vizibile. 
Metoda de desen prin mărire (Forgeot). 

1. Groasă. Carton. Se aşterne o soluţie de nitrat de 
argint 8%/,. 

2. Subţire: cu o pensulă se aşterne un strat de cerneală, obicinuită, se examinează apoi direct şi prin transpa- 
rență (Forgeot). Pe părţile pe cari apar liniile papilare 
vizibile, se trag reţele regulate cu laturi de câţiva 
milimetri, se desinează reţea, cu reţea pe o hârtie acope- 
rită cu reţele corespunzătoare, cu laturi de câte 4 cm. | Se fotografiază apoi amprenta, prin transparență, 
Se caută urmele chiar după trecere de câteva luni sau 
câţiva ani. | 

Se acoperă stiela pe care se află urme de degete cu un glob, spre a se evita contactele streine. 
Se examinează prin transparenţă, în faţa unui focar luminos. |. | 
Pe faţa opusă contactului se trage cu pensula reţele regulate, la fel ca, pentru hârtie, și se desinează 

la fel. | 
Se fixează impresiunea, așezână sticla cu amprenta sub un „clopot, lângă o soluţie de acid fluorhidrie; se aş- terne faţa interioară a sticlei sau faţa opusă con- tactalui cu un strat de ceară, se lipește cu lut 

marginile clopotului. Se obţine o gravură a impresiei. La fel cu acidul osmic, dar nu atât de desluşit. 
Sticla cu impresia, degetelor puţin vizibile: se acoperă cu aburii respirației, spre a le face să apară numai 

de cât (Forgeot).
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6. Metale  ! grafia. - . , _ 
” Urniele niâinilor. Pe oţel, aramă: dacă se găsese urme 

-- de linii papilare, se desinează cu multă, îngrijire. 
„În toate cazurile un centimetru pătrat de amprentă de linii papilare 
clare ajunge spre. a, se stabili identitatea cu o mare probabilitate. 

Urme însângerte. Descripţia, desenul, decaloul, foto- 

III. Concluziunile 

1. “Care e originea acestei amprente? | | 
2. In ce condițiuni a fost ea făcută? a 
3. Amprenta aceasta de mână, de picior, ete. ete. poate să fi. fost produsă 

de mâna, piciorul, ete. etc. inculpatului X...? 
-4. A se indica toate celelalte constatări utile demonstrării adevărului. 

Făcut la.... în ziua de.... 19... 
Semnătura: 

10. OTRĂVIRE 
(Ezamenul chimic sumar şi făcut pe loc). 

Autopsia practicată în ziua de.... 19... 
Sexul: Numele și pronumele: 
Vârsta: "Data. îngropării: 

-I. Constatările: preliminare 
. Informaţiuni; împrejurările în cari sa produs faptul : 
Profesiunea şi îndeletnicirea obicinuită a victimei şi a celor din jurul ei. Ridicarea obiectelor suspecte, la domiciliul victimei şi al inculpatului. 

Săruri de plumb . . Albe sau galbene. Grele 
Săruri de cupru . . Albastre sau verzi 
Săruri de mercur. . Albe sau roşii Grele 
Săruri de zinc . . . Gust stiptie. Acide cu turnesol 
Acid arsenios . . . Alb. Greu. Pe cărbuni incinşi 

miros de usturoiu. Puțin solu- 
bil. Acid cu turnesol 

Emetic ...... Alb, 
Potasă și sodă . . . Plăci albe, hygroscopice. Pipăit 

săpunos. Savoare caustică. Al- 
caline cu turnesol 

Bichromaţi . . . . . Galben portocaliu. Solubili. Acizi 
Phenol . , . . . . Miros.Lesne fuzibil. Caustic. Acid Acidul oxalic . . . Cristali albi, volatili pe o lamă 

metalică încălzită. Gust acid 

g
o
i
 

A. Solide 

şi stiptie 
Sare de 'măcriș. . . Oristali albi. Gust acid 
Fosfor : .'. . . . Alb sau gălbui, ambrat. Miros. 

» Fosforescenţă. Fumegă și se 
aprinde în contact cu aerul.  



A. Solide 
(urmare) 

B. Lichide 

(Chloral . NR 

Acidul prusic   
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Iodo form DE 
Cyanură. de potasă 

Alcaloizi... 

"Latracte farmaceutice 

Plante și alte vegetale 

Săruri de plumb . . 

Săruri de argint , 

Săruri de cupru . 
Sărurile de mercur 

Sărurile de zine 
Sărurile arsenicale și 

antimoniale . . ) 
Acidul sulfuric . 

„dcidul azotic . . 

Acidul chlorhydric . 

Acidul acetic 

Amoniacul . | . 

Potasa și soda . ... 

Alcoolul și băuturile 
ulcoolice . 

Cloro formul 

Eterul AD 

Cyanură de potasă 

Alcaloizii lichizi |. 

««. Cristali .zacharoizi. Miros de pe- 
pene răscopt. . 

Galben. Miros şofrăniu. 
Fragmente solide, galbene. Miros 

prusic său amoniacal. Alecalin 
„cu:turnesol. Foarte solubil. 

. Albi. Inodori. Gust amar. Se des- 
- compun la căldură pe'o lamă 
metalică şi: degajează vapori 
alealini cu miros amoniacal. 

Brune sau negre. Miros „sui ge- .- 
neris“. De obiceiu solubile. Ard 
pe .0 lamă metalică încălzită. 

Caraeterele botanice ! 

Incolore 'sau colorate în albas- 
tru de urmele de cupru. Adesea 
turbure. Stiptice. Se precipi- 
tează cu apă de isvor: 

Se înegrese la lumină. Se. preci- 
pitează în alb cu apă sărată. 

Albastre .sau verzi; Acide.! 
. Depozit cenuşiu care. dispare la - 

încălzirea, pe o -piesă de argint 
curată.. 

Gust stiptie. Acide. 
Examenul. în laborator indispen- 

_ sabil şi singurul util. 
... Greu, oleaginos. Coroziv. Inegreşte 

zahărul. 
. Galben 'ambrat. Miros nitros. Co- 

roziv. Atacă argintul. Pătează 
în galben pielea. 

Incolor sau galben. Coroziv. Mi- . 
-TOs înţepător. 

. Incolor.sau bătând uşor în brun. * 
Miros de oţet sau a pârlit. 

Incolor sau: ambrat. Miros.. Cu 
-HOI, fum alb. 

Incolore. Săpunoase, caustice, al- 
caline. Miros de leşie. 

Miros, Gust. | 
Incolor. Greu. Insolubil.. Miros 

de măr creţese. Nu arde. 
Incolor.. Uşor. Paţin solubil. Mi- 

ros special. Se aprinde. | 
Miros de: migdale amare. 

„ Miros.prusie sau amoniacal. Al-' 
calină cu turnesol. | 

Uleiuri galbene sau brune. Miros 
%reţos. ”
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Sărurile de alcaloizi Incolore. Soluţii conţinând uneori: 
| mucegaiu. Gust amar. Se pre- 

B. Lichide |: cipitează adesea cu o picătură. 
(urmare) | de iod. 

Preparate farmaceu- 
” tice diverse . . . De examinat în laborator. 
Hidrogenul sulfurat  Miros de ouă clocite. Inegreşte: 

E monezile de argint. 
Ozydul de carbon . Inodor. A pune pe un animal să res-- 

pire în atmosfera încriminată. "0. Gazele A . A : din atmos- Exam. spectroscopical sângelui. 
" fera ambi-] Gazul aerian . .. . Miros „sui generis “. Reacţiile antă. (de luminat) oxidului de carbon. 

Acidul carbonic . .. Ivespirabil. Nu intreţine arderea. 
Turbură apa de var.   Vaporii nitroşi . .  Miros nitros. Corozivi. ' 

4. Confiscarea şi examenul recipientelor, vaselor, stielelor, sticluţelor, pa- 
harelor pline sau goale. 

Confiscarea şi examenul alimentelor (boabe albe de acid arsenios, culoa- 
rea, albastră a sărurilor de cupru, gămălii de chibrituri, ete, ete,). 

6. Colectarea şi examenul dejecțiunilor (urina, materiile fecale, -văr- 
săturile). | 
1. Coustatările la cimitir şi în timpul autopsiei: - 

a) Situaţia cimitirului, "Terenul. Constituţia sumară geologică, fizică şi 
chimică a, solului. Ce se găseşte în preajma, cimitirului (ape, mine, 
canaluri de scurgere). Prelevarea a patru mostre de pământ în bor- 

„cane deosebite: dedeasupra, dedesubtul, din dreapta şi din stânga 
sicriului. Sigilarea boreanelor. 

d) Examenul coseiugului: starea lemnului sau a metalului. Vopseaua. 
Prelevarea de mostre. | | <) Vestmintele, linţoliul, florile artificiale, desinfectantele conţinute în 
cosciug. Se notează și se iau mostre. 

în
 

II. Examenul extern al cadavrului 

| Membrele. Maxilarul inferior. 
a j Inceputurile ei. " 

Rigiditatea ) Durata (oxidul de carbon, strichnina 
l grăbesc şi prelungesc rigiditatea). 

Partea superioară a corpului. 
1. Semnele morţii. , | Pe membre, 

Data, Putrefacţia, 1 In fosele iliace. 
. a | Inaintată (prin H, $) 

Intârziată (prin CO) 

Mirosul cadavrului. 

[ Seaiul. 
Lividităţile | Dimensiunile,  
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(a feţei 
Talia, greutatea, vârsta. Aspectul+ ochilor 

a E e general 
2. Constatările de 0 ( Profesionale 
Păcat (pentru p ac e Dinţii 
stabilirea Be 

identității). “Semnele iden-: | Ut perii 

btăţu. Cicatricele a 
ENE 'Tatuăjele 

su! ( Urechile (desozipţia) 
„e i 

Prezenţa sărurilor de cupru, de plumb, ete. de 
recunoscut. după caracterele mai sus indicate. 

Spațiile sub-unghiale. 
Stigmatele profesionale (lucrătorii cari mănuese 

plumbul, cuprul, etc). 

3. Paoamenul mâi- 
nilor. 

4. “ Ezameniul oref- | Anusul. Uretra. Vaginil. 
ciilor îi i “Urechea. Fosele- năzale. 

o
 . Examenul minuţios, a gurii. (examenul extern al buzelor, gingiilor, 

dinţilor) 

(Pentru. examenul intern, o incizie de la comisură la ureche: Se 
taie cu ferestrăul ramura: ascendentă a maxilarului înferior sau se. desarti- 
culează acest os). - 

Inegrite, reacția. acidă. Acidul sulfuric. 
Ingălbenite, pergamen- 

tate, reacţia acidă . Acidul azotic. 
Cu Az H, afumate; - - 

reacţia acidă , . . Acidul chlorhydric. 
Solzoase.Suprafaţaele- 

ioasă, reacţia; alca- 
lină + oa ese Potasă, sodă, amo- 

: miac. 
Cu HOL. afumalg. Re- 

acţia alcalină >.» + "Amoniacul și une- 
- ori. cyanura de 

potasă. 

Buzele şicavi-) |. 
tatea bucală A. “ Roase 

Inălbite şi pergamen- 
tate; reacţia acidă. Phenolul. 

Coroziune internă fără 
caractere speciale . Sublimatul, sărurile 

Dă Î de zinc, acidul a- 
pe zotic, etc. 

Miros „sui generis“ . Nicotina, cicutina.     
85005.— Dr. 47. Minocici, Tratat de Vedicină Legală. e
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„Buzele și cavi. 
tatea bucală 

- (urmare) 

  

  

B. Mânjite 
cu diverse 
materii 
streine, 

C. Colorate   
D. Mirosulj 

  

OTRĂVIRE 

Coagul alb .violaceu, 
* înegrindu-se la lu- 
mină, solubil în 
AH 

Precipitat  negricios 
sau brun , 

Precipitat alb, caseos, 
inalterabil la lumină 

Boabe albe, volatile, . 
cristaline la: micros- 
cop... 

Boabe roşii . . 

Resturi vegetale . 

“Galben intens . . 

Roşu intens 

Albastru, violet, por- 
tocaliu intens , , 

Albastru sau verde , 
Galben şofran 

Brun ...... 

special 

de usturoiu (uneori 
fosforescenţă în în- 
tuneric) . ... 

amoniacal . 

Nitratul de argint . 

Jodul. . 

Sărurile de plumb. 

Acidul arsenios. 
Afntul, tiodura de 

mercur. 
Examenul mîcro- 
grafic. 

Acidul picric, chro- 
maţii, , 

Fuchsina sau alte 
roșuri de huilă. 

Culorile de huilă. 
Sărurile de cupru. 
Laudanum. 

Opium, extracte, 
tincture, alcoola- 
turi, preparate 
farmaceutice  di- 
verse, 

Alcool, licheruri, e- 
ter, cloroform, fe- 
nol, anilină, aci- 
dul cyanhidric, 
nicotina, cicu- 
tina, diversele c- 
sențe,nitrobenzina, 
benzina, etc. etc. 

Fosforul. 
Ainoniacul (prin sa- 

turaţia cu HCI, 
mirosul dispare) 

Cyanura de polasă 
(prin saturaţia cu 
HCI, mirosul dis- 
pare, dar face loe 
unui miros de e- 
sență de migdale 
amare).
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III. Examenul intern 
Incizia pe linia mediană de la bărbie până la pubis. Stomacul, după "ce în prealabil s'au aplicat două ligaturi, la cardia şi pilor, este scos. In- - testinul, după aplicarea câte unei ligaturi la duodenum Şi la rect în apro- pierea anusului, e la rândul lui scos. Se închide deosebit, în opt borcane . speciale: stomacul ligaturat; intestinul ligaturas; ficatul și sângele (în vederea cercetărilor spectroscopice, sângele c 'coleotaţ separat într'o stic- 

(colul beşicii e legat); ereerul şi măduva spinării, “Poate borcanele (de sticlă, noui sau bine spălate mai întâiu cu HC], diluat și apoi cu alcool), sunt închise, legate cu sfoară, sigilate şi au înscrise pe ele câte un număr „de ordine. Boreanele se închid cu dopuri de plută, acoperite cu pergament și legate de gâtul recipientului cu ajutorul unei sfori; cu o pecete se fi- xcază sfoara. A nu se întrebuința desinfectante în momentul autopsiei, nici alcool pentru conservarea pieselor, . 
Pleurele (conţinutul) Aderenţele. Echimozele sub-pleurale 

[ . 
Conţinutul Pete lăptoase Pericardul. ? Starea seroasei (pete, lai Tardieu 

“Artera, coronară. 

| 

| 

| 
| Sângele: cantitatea, aspectul, 

      
s | Dreaptă, cheagurile, fluiditatea (de colectat în „& vederea examenului spectroscopie). 3 
” Endocardul: valvulele 

| Aceleaşi constatări ca şi pentru Stângă inima dreaptă 
| Diferenţa de coloraţie a sângelui, “Grete | votau Art că a | Vasele marii A „tera pulmonară 

Ş i Ș Spumă Trachoea și | Conţinutul ( Lichid 

e. | Mucoasa: Coloraţia 

Plămânii (scoşi | Voluminoşi sau miei d - a | Suprafaţa Amprentele coastelor, upă ce în plămâni-) Creșterea greutăţii prealabil s'a 
Emfisem 
Petele lui 'Tardieu 

| | Aspectul (edem carminat) Parenchi-|. Consistenţa ; adesea foarte. 
mul (pe! congestionat 

secţiune). | Mici focare de hemoragii 
capilare _: . - 

lor 

  

aplicat -o li- 
gatură sub 
laringe).    
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1. 'Toracele 
și cavitatea 
toracică 
(urmare) l 

2. Abdomenul 
și cavitatea 
abdominală 

3. Capul și 
rachisul:   

Gâtul şi la- 
ringele 

OTRĂVIRE 

Volumul gâtului 
| Mo coasa laringelui 
|Spumă 
Corpurile streine . 

Starea mușchilor 
Peritoneul şi epiploonul 
Ansele intestinale (aspectul, culoarea lor). 

Aceleaşi constatări ca și pentru buze şi gură 
Esofagul | Mucoasa roasă, mânjită, colorată, cu miros 

special. 

Aceleaşi. constatări. Încercările sunt mai 
Stomacul | lesnicioase, materialele mai abundente 

Intestinul 

“Ficatul 

Splina 

Rinichii 
Beşica 

Organele . 
genitale 

. - interne 

Pielea ca- 
pului 

Craniul (se 
4 deschide 

cu ferăs- 
trăul) 

4 

| Greutatea 

| 

| La bărbat: testiculele 

  

| Rănile 

Mucoasa şi vasele. 

Aceleaşi constatări. | 
În intestinul gros se pot 'găsi materii negre 

conţinând, în stare de sulfură, plumb, 
mercur, cupru, bismut, etc. 

Aspectul. 
Steatosa, (fosfor, arsenic, antimoniu) | 

|: Aspectul 
| 'Steatosa, (fosfor, arsenic, antimoniu) 

Cantitatea conţinutului (de colectat) 

dacă e vorba de sarcină, 
Uterulş . examenul apelor amni- 

osului. 
Anexele 

La femee 

Starea părului, deseripţia. De prelevat în 
vederea examenului (arsenic) 

[ Sarea oaselor 
Starea meningelor | 
Mirosul care se degajează (miros clorat de 

eloroform, de eter, ete., ete.) 

| Substanţa. 
Oreerul . 4 Ventriculele 

Vasele 

Protuberanţa 
Baza 

l Cerebelul 

Rachisul: | 
Meningele 
Măduva (otrăvirea cu stricnină)
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Plesnite 
4. Membrele + Prelevare de muşchi (coapse, piept); 

] Culoarea muşchilor, Steatoza (fosfor, arsenic, antimoniu) 

5. Oasele | Prelevarea de oase turtite (pentru căutarea arsenicului) : „7. oasele craniului, omoplatul, osul'iliae. . : : 
” Examenul spectroscopie a 20 picături de: sânge, în 

„15—20 gr. de apă. Sa 
| Banda, de redueţie a hemoglobinei 

la spectroscop. 
Sulfură amonică 
Hidrogen sulfurat 
Plumbul vidanjorilor 

Negru 

Uneori miros 
Ifhydrie 

6. Pentru exa- su agorie 
menul sân-t Culoarea 4 Selipitoare (spectrul aproape identic cu acela gelui. „al sângelui normal; dar imposibil de ob- 

ținut, prin sulfura amonică, nuanţa bru- 
nă-verzue a sângelui normal şi spectrul 
hemoglobinei reduse).   Oxid de carbon 

Mirosul 
special   | Eter, cloroform, fenol, ete. 

IV. Prezumţiile mai mult sau mai puţin întemeiate cari servă de 
călăuză pentru lucrările de laborator ale expertului-chimist, 

A nu se uita nici odată principiul: expertul nu poate afirma că e 
caz de otrăvire decât atunci când simptomele clinice, constatările anatomo- patologice şi analiza chimică dau rezultate absolut conforme, 

Y. Concluziunile 

„1. Moartea sau boala sunt ele de atribuit administrării sau întrebuințării 
unei substanţe otrăvitoare? 

2.. Care e substanţa, otrăvitoare care a cauzat moartea? - 
2. Substanţa întrebuințată putea. ca să pricinuiască moartea? 
4. Substanţa, otrăvitoare fost-a ea îngerată în cantitate suficientă spre a 

provoca moartea? În ce doză poate ea provoca moartea? 
5. Când a avut loc înserarea otrăvii? o 
6. E cu putinţă ca otrăvirea să fi avut loc şi totuşi. otrava să, fi dis- părut fără a lăsa urme? După cât timp se poate întâmpla aceasta? 
f. Substanţa otrăvitoare extrasă din cadavru. poate ea avea o altă ori- 

gine de cât accea a otrăvirii? a 
8 E otrăvirea rezultatul unei omucideri, al unei sinucideri sau al unui 

accident? 
9. Otrăvirea poate ea fi simulată? | 

Făcut la.... în ziua de.... 19... 

Semnătura:



11. - MOARTEA DATORITĂ CĂLDURII EXTERIOARE 

Autopsia, practicată în ziua de.... 19... Sexul: 
Numele şi pronumele: | Profesia: 
Data morţii: Aa Vârsta: 
Presiunea, barometrică, și tensiunea electrică: Temperatura: 

Starea higrometrică : 

IL. Constatările pre -minare. - 

1. Informaţiuni; împrejurările în cari sa produs faptul: călător, vaga- 
bond, secerător, zidar, tinichigiu, soldat în timpul marșului, geamgiu, 

“rafinor, fochist, turnător, topitor, lucrător vărar; marș forțat, înghe- 
suială, privaţiuni, deprinderi “alcoolice. 

2. Poziţia ca-| Starea îmbrăcămintei, în deosebi la piept, la gât. 
davrului Cum era apărat capul faţă de acţiunea, razelor 

| calorice. - 

II. Examenul extern. 

Rigiditatea, timpurie, e foarte pronunţată. 

[' pe piept 
„aci | Sediul ]: pe spate 

Lividităţile, | pe braţe 

1. Semnele , e morții. Data Dimensiunile 

Răcirea cadavrului e foarte lentă 
Fosele iliace 
Capul şi gâtul 
Membrele 

Putrefacţia   =
=
 

[Talia. — Greutatea. — Vârsta, 

Conformaţia, generală | CeLeotal 

2. Constatări Profesionale 
de făcut. Î Dinţii 

Semnele Uauili perii 

identităţii Cieatricele 
Tatuajele 
Urechile (deseripţia)  
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i. Faţa palidă 
sinteza Faţa colorată sau violancee co oraţiei Starea extremităților 

Pleoapele 
Conjunctivele ! 
Pupilele 

Ochii . | 

Nasul şi ni] Spumă fină abundentă 
Capul » rile şi sanguinolentă 

  
Aceleaşi constatări. 
Dinţii 
Limba 

Gura ,. 

l 
. Volumul 

3. Pielea şi ori-] Gâtul ! Putrefacția | 
ficiile - 

Pieptul. şi | Putrefacţia 
bă ] Mamelele 

aodomenu! | Vergeturile : 

: . | Examenul extern 
[La bărbat 4 Lichidul meatului (de colectat) 

f Examenul extern 
) Lichidele suspecte (de colectat) 

Organeie 
genitale. 

“ |La femee 

f Dilataţia, 
„Anusul | Scurgerea materiilor fecale 

Membrele. | Absența violenţelor 
şi super. Ungbhiile   

III. Examenul intern 

Încizia, pe linia, mediană de la bărbie până la pubis. Se deschide în urmă toracele şi abdomenul. Trebuie îndeosebi notat starea inimii: dură 
şi complect rigidă. Stomacul, după ce în prealabil i sau aplicat ligaturi la cardia, și pilor, e extras din cadavru. . 

Pleurele (conţinutul), — aderenţele. Exudaţiile seroase 
sau sanguinolente. 

Conţinutul (exudaţiile seroase sau sangui- 1. Toracele nolente) i 
Pericardul + Starea se- | Petele lăptoase 

roasei |. Petele lui 'Tardieu 
Artera coronară



1. Toracele 
(urmare) 

2 Abdomenul 

[s'a aplicat plămânului 

MOARTEA DATORITĂ -CĂLDURII EXTERIOARE 

| Dreaptă 
. (deobiceiu 
-“plină) 

Stângă | Aceleaşi constatări. Ventricu- 
- | . (goală şis . ul gol. Pereţii de o duri- 
E zetractată) | tate lemnoasă. 

| Sânge. negru şi lichid 
| Valvulele : 

Inima, ..,.) Starea: endocardului 

Muşehiul cardiac (inexeitabilitatea electrică 
a fibrelor musculare). 

| Vasole mari "Aorta | 
„Vasele mari | Artera pulmonară 

Diafragma (inexcitabilitatea, electrică) 
a ] | Spumă fină, li- 

Tracheea' şi onţinutu chidă . 
| bronchiile | . . 
ae r.. ( Mucoasa,coloraţia, 

Plămânii ia E: 
(de extras 
după ce li Suprafaţa 

“roşu, negru'la vedere şi la, 
pipăit; aspectul celor două 
mari cheaguri sanguine 

o.: ligatură congestie pulmonară din cele   sub laringe) mai intense. 

o | Parenehi- PO , 
| mul(pesec-? Plămânii extrem de congestio- pe sec- i Er e eo) 

ţiune) naţi. Fără crepitaţie. 

Gâtul şi la- - simpatie. Aceleași leziuni în teaca freni- 
ringele 

Hemoragii în ganglionii cervicali ai marelui 

„celor, în tecile celor două carotide. 

Gura şi faringele   
| Starea muşchilor 

Peritoneul şi epiploonul 

Ansele intestinale 

a 1 Lichidele : | | 
onţinutul Alimentele. Starea, digestiunii 

Miros de alcool (de colectat în vederea exa- 
menului). 

Stomacul 

| “Mucoasa' şi” vasele - - 

Iutestinele: aceleaşi constatări 

Greutatea. : 
Ficatul | | Congestionat. pr 

| Splina şi '/ Congestionaţi.   rinichii | Starea sângelui.
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] Cantitatea conţinutului 
2. Abdomenul [Bega Calitatea, ? (zahăr, albumină, aleool) 

(urmare) Orele La bărbat : Testiculele 
| interne | La femee: Uterul și anexelă .. 

Pielea capului . „A Răni chimoze epicraniene 

- Grosimea oaselor (onărsare sanguină - 
între dura — mater 
şi craniu. Hypere- 

Starea meningelor . 

l mie sau congestie 3, Capul și ra- | Craniul (se 
chisul deschide cu ( Substanţa (meningită superficială) 

ferestrăul) Cr ull Edem 
, - reeru Veatrieulele 

__A Vasele (plexusurile choroide) 
Protuberanţa şi cerebelul (aceleaşi constatări) 

[ Meningele 
| Rachisul (se deschide dacă e socotit necesar) ) Măduva   

| Plesnite. *. | 
4. Membrele; Starea vaselor: 

| Culoarea muşchilor 

IV. Constatările accesorii , 

Secreţiunile suspecte 
Le le mieroar i Conţinutul stomacului - 

„ Fivamenele micrografice ) Starea: globulelor sanguine 

* Starea myocardului . 
2. Eaamenul chimic: Conţinutul stomacului (alcool, etc.). 

—
 

o = 

V, Concluziunile 

Numitul X.., sucombat-a el accidentelor produse de căldura ex- 
terioară? 

2. Accidentele suferite sunt ele dătorite profesiunii exercitate de X....? 
E angajată răspunderea unei ţerțe persoane? 

3. Unele dintre consiatările făcute la autopsie pot fi ele atribuite oboselii, 
surmenajului acut? 

4. După caracterele întâmplării, se poate spune, dacă a fost imprudenţă, - 
nesocotirea regulamentelor, ete.? 

In caz de catastrofă, sucombând mai multe persoane între cari există 
lezături de rudenie, chestiunea de supravieţuire se pune: a se ţine 
seamă de vârsta, de forţa individului și de felul lui de viaţă, de sta- 
rea de plenitudiue sau de vacuitate a stomacului, a substanţelor 
ingerate, etc. 

—
 

&
 

Făcut la.... în ziua de.... 19... 
Semnătura:



666 4 

12. FEMEEA INSÂRCINATĂ 

, Examenul făcut în ziua de.... 19... 
la (localitatea, strada): ” 

„ Numele şi Pronumele: Vârsta: 
Fată (femee măritată) . Profesia: 
Numele terței persoane câre asistă la examen: 

I. Constatările preliminare 
SR aaa i ; | Constituţia 1. Informaţiuni; împrejurările faptului. ) 'Pemperamentul 

| Inceputul 
“Starea obieinuită 
Data începutului ultimelor soroace 
Data probabilă sau posibilă a coitu- 

lui fecundant 

Menstruaţia, 
| 
) 

] 
E l 

2. Antecedentele | Sarcine şi fa- | 
. ceri ante- 

rioare | . 
Bolile oaselor (rachitism) 

“Boli anteri- | Bolile de piept 
oare, 1 Bolile de inimă . 

l Sifilis (erupţiuni şi cicatrice)   
II. Examenul femeii 

Examenul fa- f Obrazul 
ciesului 1 Masca 

Torburările di- f tăreaţă 
gestive, „1 Vărsături 

Umflaţi | Areolă neagră 
Depozit de pigment | Areolă pătată 

Apariţia colostrumului în" glandă 

Sânii “Hypertrofia glandelor lui Montgomery 

Increţiturile. Vergeturile 

Desvoltarea 
Linia albă, brună 
Vergeturile 
Depresiunea ombilicală 

Vulra 
Fureuliţa 

) 

l 

La Hymenul 
Părţile ge- | Congestie — Edem — Scurgeri nitale | 

1. Semnele pro- 
babile Pântecele 

Coloraţia bătând în brun | a mucoasei 
Coloraţia bătând în violet vaginale 

Varice 
Edem 

Albumină în urină . 

Membrele 
inferioare  



2. Semnele şi- 
gure. (după 
a 4-a lună) 

Mi
șc
ăr
il
e 

pa
si
ve
 

no
ta
te
ț.
la
 

pa
lp
at
 

și 
la
 

în
tr
od
uc
er
ea
 

de
ge
tu
lu
i 

Mișcările ini-   

FEMEEA ÎNSĂRCINATĂ 

| Epoca primelor mişcări 

Palp area ab- | Sensibilitatea domenului | 
Edemul 

Mărirea volum. 
„| Inălţimea. Ni- 

Palparea ute- velul fundului 
rului Inclinarea 

Forma. 
Balotarea. abdo- 
minală. 

  
Pipăire vaginală ! Colul   

A - mediată 
mâi  fetusu- 

  lui (a 7-8 -nemijlocită ) cm, deasu- Maximum prâ eminen- | Caracterele... ei - ileo-pec- Suflul 'mamei . tinale dr.) Sufiul cordonului - - 
Vârsta probabilă a, sarcinei . 

667 

Grosimea pereţilor 

Luna a 4-a: Fundul 
uterului lângă om- 
bilie 

Luna a 5-a: Fundul 
uterului deasupra, 
ombilicului 2-3 em. 

Luna a 6-a: Fundul 
uterului deasupra, 
ombilicului 4-5 em. 

Luna a 7-a: Fundul 
uterului deasupra 
ombilicului 6-7 em. 

Luna a 8-a: Fundul 
uterului deasupra 
ombilic. 8-10 cm. 

La termen sau a- 
proape de termen, 
fundul uterului se 
înalţă cu 30-35 em. 
deasupra, simfizei 

[ Căldura vaginului 
Jramolit 

* * Ndeschizătura 
Balotare vaginală 

” 

La început şocuri mici 
Mişeări sacadate 
La sfârşit, mişcări de tă- 

Părţile fetale 

Zgomotele izbiturii 

|Qu ochiul 

Aişcările ac- | Prin introdu- | 
tive ale fe-] cerea, dege- ! 
tusului no-] tului | râre 
late l 

Prin auscul- f 
taţie 1 

Auscultaţia f Două zgomote şi două tăceri 

Auscultaţia | Pulsaţii duble neisochrone . 
cu pulsaţiile mamei i
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Talia 
, „Capul 

Scheletul A Trunchiul | 
'! Membrele inferioare 
Coloana, vertebrală 

    

( „ | Diametrul $. P. 
ul > (De la o creastă iliacă la 

a | Externă | Tranarer-| cealaltă 
“8 ! sele De la, o spină antero-su- 3, Constatările 2 l l perioară la cealaltă accesorii: | _, = Conjugatul inferior 

a S Internă di- Diametrul util 
& itală "Sacrocotiloidian gita 

e] | Coceipubian 
- Bisischiatie 

Starea simfiselor 
» ? sacrumului 

ischionilor 

III. Concluziunile 

- Numita X. . . este ea însărcinată? 
„ Care e vârsta probabilă a sacinei? 
„ Care e epoca, probabilă a, facerii? w

o
 

—
 

Făcut la.... în ziua de... 19... 

Semnătura: 

- 18.0 LĂUZĂ 

Examenul făcut în ziua de.... 19... 
la (localitatea, strada): 

Numele și pronumele: Vârsta: 
Fată (femee măritată) „ Protesia: 

Numele terţei persoane care asistă la examen: 

[. Constatările preliminare 

1. Informaţiuni; împrejurările faptului | 
2. Antecedentele (la fel ca în observaţia No. 19, privitoare la o femee 

însărcinată), 

D
r
 

Examenul rufelor 
, PI „ni; 4 Petele de sânge 3. Constatările. accesorii | „Petele de lochii 

Epiderma fetusului.



1. Facerea 4 

2. Copilul 

0 LĂUZĂ 669 

II. Examenul femeii 

Inceputul — câracterele durerilor 
In perioada preparatorie 
In timpul dilatării 
În timpul expulzării fetusului 
În timpul scoaterei casei copilului 
După facere. : 

Durerile 4 

Inceputul dilatării 
Ruptura pungii 
Caracterele şi cantitatea apelor 
Colul şi orificiul extern, în timpul 
“rupturii 
Dilataţia complectă 
Sfârşitul facerii la ora. . 
„Durata totală a facerii . 

Colul 4   
|. Mişcările active 
. Zgomotele inimii - 
Viu sau mort. 
Prezentarea, şi poziţia 
Facerea —  Procidenţele | - 

| normală 
Evoluţia | anormală   

3. Nașterea 

  

| 

  

Poziţia la ieşirea din uter : 
Poziţia occiptului Si 

| SI a. Faţa fetală 
Prezentaţiunea placentei | Marginea 

Faţa uterină 

Inceputul ieșirii - 
Expulzarea spontanee 
Extracţia simplă 

: Uşurarea, artificială 
| Cantitatea sângelui. pierdut în timpul facerii, i, 

4. Anezele 

  

Greutatea, 
J Dimensiunile 

Forma 
l Alteraţia, 

Placenta, 

Lungimea 
] Aspectul | 

Cordonul Contextura. - 
- | Nodurile .. * 

Inserţia placentară 

Aspectul  ..... 
Membranele . „Integritatea, 
„nm U Greatatea
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Lăuza (respiraţia, pulsul, temperatura, puterile, moralul) — Înălţimea uterului deasupra simfizei 5. Starea manei. (după expulzare, după 15 minute, după 30 minute) "| Leziunile vulvo-perineale, 
Precaţiunile antiseptice luate. 

III. Semnele facerii recente * 
Facerea se poate uşor recunoaște în primele 15 zile. , | Dela a 15-a la a 40-a zi, data aproximativă nu poate fi fixată decât - pe săptămâni. , 

Prezenţa, casei copilului 
în organele genitale 

Starea părţilor genitale exterioare. 1. Perioada puerperală | Picurarea sângelui. (Dela naştere la 4 Colul uterului deschis, sanguinolent. 48 ore) Inălţimea fundului uterului 
Pereţii abdominali cu vergeturi rozate. Mamelele umplute (cu colostrum). 
Liăuza e slăbită, palidă, fără friguri. 

Pielea caldă. Pulsul frecvent. 
emperatura, 2. Perioada febrilă Mamelele turgescente , 

Durata: 36-48 ore.] Semnele locale precedente, mai puţin pro- (Dela a 2-a la a 4-a] „ nunţate. III . sau a 3-a zi), - Scurgerea mai mică, sanguinolentă. Inceputul cicatrizării 
Uterul deasupra pubisului (8—10 em), | Colul se “nchide la loc. 

Scurgerea, sero-sanguinolentă 

Scurgerea lochială |! bătând în cenușiu | Cc lbe 3. Perioada lochială,. Mirosul lachiilor / se Zi catoiziaă “a (până la a 10-a sau a! Plăgile furculiţei 1 supurează l2-a zi) * | Pundul uterului (la 3—4 em, deasupra pubisului) 
Mamelele turgescente | | laptele abundent (urmele de colostrum).   

4. Perioada alaptării. Starea lactaţiunii. , Până la sfârşitul involuţiunii u- parea organelor genitale, terine, adică până la a 3-a lună jeru din ce în ce mal puţin . de la facere, ea se „termină, vo umminos (organul pelvian, în medie prin reapariţia soroacelor la C ul a 4-a zi). deschi femeile cari nu. alaptează şi la | Colul pe jumătate desehis. finele lactaţiunii la acele cari | Lochiile, fără miros, seacă. 
dau sânul. „| Abdomenul flase, . 

Linia albă e încă brună,
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IV. Semnele unei faceri vechi. 

E foarte greu şi uneori chiar imposibil de a spune la ce epocă a avul loc o facere veche,: | . 

PR “| Pigmentarea, areolei |. Ezamenul sânilor. i Atârnând. 

| Linia albă 2. Examenul abdomenului. 1 Vergeturile 

 Caroneulii 
Fureuliţa. — Perineul 

| Colul rupt şi deschis 
| Dimensiunile cu aju- 

| Uterul torul hysterometrulu 

| Buzele mari desfăcute 
Externe 

Organele genitale. oz
 

| Interne 

V. Concluziunile 

. Numita X... născut-a ea şi de cât timp? 
„ Facerea fost-a ea, ușoară sau anevoioasă? - - 
Facerea, fost-a ea destul de rapidă spre a, îi putut provoca, căderea 

şi moartea fetusului? 
„ Femeea aceasta putut-a ea naşte fără, să ştie? 
. Care a fost starea mintală a acestei femei în timpul facerii? o

p
 

o
o
 

Făcut la.... în ziua de... 19.. 

Semnătura: 

14. CRIMINALUL ALIENAT 
„ Numele şi Pronumele: Data Vârsta: Vizita Ziua 
Profesiunea: , | | Ora: Sexul — Starea civilă — domiciliul 
Numele persoanelor cari asistă la examen 

I. Antecedentele familiale 

| Bunicul după tată, 
: Tatăl | Bunica, „| 

” ] 

—
 

. n 

Unchii, mătușele, după tată. 
Verii după tată, 

| Bunicul după mamă 
(a "Bunica, . i » a . 2, Mama >! Unchii, mătuşele, după mamă i L Verii după mamă 

3. Fraţii .și surorile 
4. Copiii -



5. Condiţiunile 
familiei 

6. Șederea în fa 
milie 

CRIMINALUL. ALIENAT 

“Profesionale -. "| ereditare 
Bolile | mintale 

| Alcoolismul - 
Patologice Rachitismul, sifilisul - 

| „Prostituţia 
“1 Criminalitatea 

| Economice 

Până la ce vârstă ?. 
Rducaţia, instrucţia 
Tovazăşii. Jocurile de predilecție 
Greşeli şi delicte 
'Traiul în căsnicie   

1. Fizice 

“Rolul ca cap: al familiei 

A Antecedentele personale 

[ Constituţia : starea obicinuită a sănătăţii | 
Dentiţiunea. Frigurile eruptive. În 

Copilăria şi bo- | coalinența uzinei (pănă În co vârată) 
lile ei. -  : | Convulsitnile 

Prima trezire sexuală, Precocitatea. 
Frigiditatea. Onanismul. Rapor- 

" turile anormale. Ivirea menstru- 
aţiei. 

Pubertatea şi bo- IL 

[ Activitatea inteleotuală. Tacesele. 

j 
) 

lile ei. 

“ Vârsta adultă 
şi tinereţea. 

Viaţa, de militar. Febra tifoidă. 
Tuberculoza. Sifilisul. Menstru- 
aţia. Sarcina. 

de | Diversele boli 
Virilitatea ) Menopausa 

Diversele accidente: Rănirea capului 

Profesionale 
Thtoxicăril ) Alcoolismul 
atoxicările 1 Morfinismul 

| Sifilisul   
Aptitudinile intelectuale susceptibile de a 

„_ fi determinate prin: 
Instrucţia căpătată 
Cerebralitatea, (ideaţiunea, asociaţia de idei, 

originalitatea, imitaţia, imaginaţia, aten- 
ţia, memoria). :. 

Expansiv .sau: tăcut; vesel sau trist. 
2. Paichicei a) Inteligența Purtarea obicinuită. 

  
„Indemânarea, profesională (lucrări manuale 

sau intelectuale, limbajul, serisul). 
Părerea superiorilor, 'egalilor, subalternilor. 
Predilecţiile * ” 
Talentele deosebite (desen, pictură, : sculp- 

tură, muzică), . E  
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Inclinări personale" (pasiuni) şi în deosebi: 
Patima beţiei 
Zgârcenia 
Pornirea sexuală 
Pornirea distrugătoare 
Pornirea constructivă, (industria), ingenio- Ri zitatea A 

b) Sentimentul Pornirile de / Nevoia de a domina ; orgoliul 
ambiti Nevoia de a se şti aprobat; 
.mbiție l vanitatea, 

” Porniril Binefacerea, generozitatea, des- 
rare interesarea, veneraţiunea, (Ais- altruiste “iuni i poziţiunile religioase) 

Nevoia de a trăi în societate sau izolat,   2. Paichice |: Activitatea obicinuită (timiditatea, curajul) (urmare) Regularitatea : exeitabilitatea normală, im- 
pulsivitatea. 

c) Caracterul 1 Prudenţa.: codirea, neprevederea, automatis- 
mul, sugestionabilitatea. 

. Hotărârea : puterea, voinţei, tenacitatea, vie- 
lenia, cinismul.   

d) Jlimica sau | Fizionomia 
calitățile da-j Atitudinea, 
rului de ex-| Mersul agilitatea, precizia, primare. l Forţa muschiulară dreptaciu, stângaciu, 

ambidextrism. 

e) Particularităţile din punctul de vedere al simțului mo- | ral, al deprinderilor, al gusturilor, ete. 
(lecturile, spectacolele sau jocurile pre- 
ferate).   

III. Istoricul bolii | 
A. Incepuiul şi ero!nţia bolii înainte de examenul actual: Turburările fizice, turburările sensitive şi motrice; turburările intelectuale; 

turburările morale. : 
B. hxamenul boinatului. 

a) Constatările anatomice 
, | In picioare. 

1. Talia | Stând jos.— Direcţia, coloanei vertebrale. Marea envergură, 
2. Starea ex-| Mâinile | | Opririle' desvoltării tremităţilor | Picioarele | 1 Malformaţiunile 

ale degetelor 
roaderea unghiilor 

Obezitatea 
Nutriţiunea + Myxedemul 

Simptomele atrofiei 
Puterea (la dynamometru) 
Reflexele (tendinoase, ete.) 

Sistemul osos 

Mişcările automatice | 

3. Sistemul 
muscular 

8500$. = Dr. MA. Minocici. Tratat de Medicină Legală, ” 43



4. Pielea 

d. Sistemul 
pilos 

6. Craniul 

1. Capul 

8. Faţa 

| 

| 
| 
| 
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Coloraţia. Turburările trofice. 
Reacţia vaso-motrice. Reilexele cutanate 
Cieatricele 
Tatuajele 

Părul 
Perii 
Unghiile 

Mare, macrocefal. 
Mic, microcefal 

( Yoluminos în faţă ; 
voluminos la spate 

Volumul | 
“| Inegal 

dolichocefalia, 
Diametrul exagerat ! brachicefalia 

înaltă : acrocefal 
Forma joasă: platycefal 

bolţii ascuţită în față: oxycefal 
ascuţită la spate: ipsycefal 

| curbată: scafocefal 
simetrică 
disimetrică (plagiocefal) 
Diametrul longitudinal | indice | 

, Fi transversul 
Măsurători orizontală, 

de făcut Oirconterinţa | semi-circonferinţa orizont. 
Curba longitudinală   

Trofonevroza 
Disimetria celor două || Myopatia progresivă 

părţi (turburările ! Acromegalia 
trofice) Myxedemul 

| Sclerodermia 
Fruntea 
Sprineenele 

Superioară | Pleoapele 
Wperioar&! Ochii 4 Starea pupilelor 

| Strabismul 
Pometele şi arcadele zigomatice 
Nasul, nările, regiunea sub-nazală 

j Prognatismul 
Buzele 
Dinţii 

Mijlocie 

Dimensiunile 
Forma 
Siwmetria 
Acromegulică 

Mandibula n
 

——
 

Inferioară 

| Urechile 
Lungimea 
Lăţimea (distanţa zigomatică) 
Diametrul frunţii 
Unghiul facial 
Măsurarea urechii 

Măsurători 
de făcut |



„„ Rezumat: tipul 
“antropologic 

Li 

1. Examenul di- 
verselor organe 
și al funcţiu- 
nilor 

2, Sensibilitatea 

- 3. Ausculatura   
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Rasa : 
- Națiunea - 
Vârsta: aspectul infantil, precoce, senil 
Sexul 

Rachitic' 
Cretin 
Epileptie 

„A Oprirea desroltărei 

b) Constatările fiziologice 
Respirația 
Circulaţia (inima, vasele mari, ca pilarele, venele, ate- 

romul). - 
Digestiunea 
Sistemul nervos: măduva, periferie. 
Organele | infantilismul ( Menstruaţia 
genitale | diformitatea Sarcina . 

| Rachitismul 
Diversele. secreţiuni : glanda tyroidă, obezitatea, my- xedemul  : . Somnul, visurile 
Simţul văzului 

» auzului 
» mirosului | = 
» gustului 

Sensibilitatea 
generală a pielei, 
tactilă, | 
durerea, 
căldura şi frigul 
schimbările meteorologice 

Ataxia 
Semnul lui Romberg 
Impleticirea picioarelor 

. Atitudinea Dreaptă; deşelat 
- | într'o parte 

Inclinată ; pe spate 
| înainte 

Umbletul 
Mişcările coreiforine 
Paşii mărunți, — stepajul 

| | Trepidarea 
Mersul Piciorul / asvârlit 
i -Î târât 

, cu mișcarea cosașului 
ţeapăn coxalgia 

seiatica !   
4. Tremurături, ticuri, spasme, contracțiuni, paralizii, lurburări. ale vor- ! birii, ale scrisului. A: o
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|. Lipsa sau insuficienţa (idioţie, imbe- 
cilitate), abolirea: sau scăderea 

Inteligența ] 2: Toropeala , . . 3. Excitaţiunea | ideile fixe : sistematică ; 
 delirul ideile mobile: inco- 

| herenţă ME 

Excitarea diverselor porniri personale 
“sau altruiste, traducându-se prin: 

. idei delirante 
5. Funcţiunile | Sentimentul” » * hipocondriace 

cerebrale. „» melancolice 
. „ de persecuție 

„1 de grandoare   
normală | iluziile 

| sporită ip 
Sensibili- | anormală P N halucinările 

tatea | scăzută | disestezia - 
l i anestezia   Motyicitatea | Mărită: tendința către manie 

micşorată : tendinţa către stupoare 

_ | IV. Concluziunile 

l. Individul X... prezintă el turburări ale inteligenţei, sentimentelor 
"şi ale caracterului? | 

2. Turburările acestea sunt ele de natură a-l lipsi de conştiinţa, actelor 
sale și a-i întuneca, judecata, în ce priveşte urmările acestor acte? 

3. Cărei boli mintale corespund ele? a 

Făcut la.... în ziua de... 19... 

Semnălura: 

15. SUFOCAREA 

Autopsia practicată .în ziua de .... 19... : Sexul: 
Numele şi Pronumele: __ Profesia: 
Data morţii: Vârsta: 
Presiunea barometrică: Temperatura: 

Starea higrometrică: 

].. Constatările preliminare 

Poziţia, 
1. Informaţiuni; împrejurările în cari s'a produs faptul | situaţia, 

“ cadavrului 

2. Felul de 
| a) Astuparea directă a căilor aieriene 

sufocare 
d) Compresiunea pereţilor pieptului şi ai pântecelui 

| 6) Îngroparea de viu | | 
+ d) Șederea forţată într'un spațiu mărginit şi lipsit de aer
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II. Examenul extern. 

Răcirea lentă | Rigiditatea | Membrele superioare şi inferioare Mandibula 
Lividităţile (cu a- , , , tât aeelule (eu hi [ Sediul (pe părţile delieve) cât moartea a fost 
mai rapidă) 

|. Semnele E morții. Data | Dimensiunile 

rapidă 
Putrefacţia J fosele iliace 

capul 
pieptul 

1214 A , ] Talia, greutatea, vârsta, conformaţia generală | Aspectu ţia 
| profesionale 2. Notari de dim Și Perii făcut Semnele identităţii unghiile " 

cicatricele 
tatuajele 
urechile (deseripţia) . 

, punctele roşii Aspectul | echimozele punctate | feţei umflată şi violacee (îngropare); 
negricioasă 

Eventualele răni. 

Starea pleoapelor 
: Infiltraţia sanguină a conjuctivelor Ochii şi a pleoapelor 

Pupilele: 
Exoftalmia 

3. Pielea ŞI 0Tt- Turtirea nasului şi a buzelor ciile Urmele degetlor şi ale unghiilor „| Resturi de tampon. sau de materii Nasul ŞI uglutinative 
nările Scurgerea, de lichid spumos 

n » sânge 
Materiile în cari corpul a fost în- 

gropat, 
Starea buzelor (suprafaţa exterioară şi interioară) 

Gura Spumă — mucus 
Materiile străine 
Limba 

Capul 

—
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3. Pielea şi ori- 
ficiile 
(urmare) 

  

SUFOCAREA 

[ - "[ urmele lăsate de de- 
pete - 

urmele lăsate de mână 
urmele lăsate de un- 

Gâtul „. ghii 

In: cazurile de com-" 
presiune a pereţilor 

, pieptului şi 'pânte- 
celui. 

Schimbările de colo- 
raţie 

Echimoze punetate (în- | 
tocmai ca pe faţă, 4 
piept). e 

Puncte hemoragice roşii 

Ehimozele punctate 
Pieptul şi | Putrefaeţia 
abdomenul | Namelele 

Vergeturile 

„La bărbat | Penisul, meatul 
) Scurgerea 

Organele 
genitale Examenul extern | 

La enee | Himenul | 
Lichidele: suspecte de colectat 

Dilataţia 
„Anusult Lichidele suspecte 

„Seurgerea materiilor fecale - 

[ „| Atitudinea 
: Contuziunile (echimoză lun- 

guiaţă pe faţa internă a u- 
Urmele de | puia sau a ambelor braţe, 

Membrele su- „violență. -în accidentele de îmbul- 
perioare ŞI zeală) - 

inferioare. , Răni 

Urme 

( Culoarea 
| Unghiile 1 Corpurile streine 

III. Examenul intern. 

Examenul şi disecţia nasului, a gurii, a buzelor şi a gâtului. — Exa- 
meriul strat cu strat al acestei din urmă regiuni. — Ligatură la mijlocul tra- 
cheei. — Se deschide apoi toracele și abdomenul. — Stomacul, după apli- 
carea în prealabil a unei duble ligaturi, la, cardia şi pilor, e scos. — Ade- 
văratele leziuni se găsesc spre organele respiratorii, organele circulatorii, 
cap. — În căile aeriene şi digestive, se caută prezenţa unor părți din ma- 
teria în: care corpul a fost îngropat. : 

4 1. Faţa şi gâ- 
tul 

Nasul, aripile nasului | Leziunile superficiale 
Buzele | j „* la diseeţie 
Regiunea anterioară şi „ : adânci. 

laterală a gâtului : l Corp. streine în faringe, esofag 
Thymusul: petele lui Tardieu 
L.aringele: corpurile streine



2. 'Toracele 

  
3. Abdomenul 1   
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Pereţii 
Pleurele: Conţinutul, aderenţele 

Conţinutul 
Pericardul | Starea, seroasei , 

Petele lui Tardieu 
(la originea vaselor mari) 

Sângele fluid, hypervenos, de 
culoare închisă 

Dreapta] pe jumătate coagulat (în as- Inima, (dilatată) fixiile lente 
Valvulele 
Endocardiul 

Stângă: Aceleaşi constatări 

Corpurile streine; 
Tracheea şi] Palide sau roșietice; 
bronchiile! Spumă rozată cu abundente 

bule fine 

Puțin roluminoşi 
“Culoarea rozată sau foarte 

palidă 
Petele lui 'Vardieu sau echi- 

Plămânii Suprafaţa mozele subpleurale (abun- 
denţa, acestora) 

Sediul lor 
Emfisem (dacă petele lui 'Tar- 

dieu sunt rare) 
Revărsare emfisematoasă   Edem acut (caz de lungă du- 

Parenchi- | rată.) 
mul Congestie cu edem carminat 

( l Spumă 

Starea muşchilor 
Peritoneul şi epiploonul 
Ansele intestinale 

Alimentele. Starea digestiunii 
Lichidele (mirosul-aleool ?) 

Stomacul Corpurile ( Conpestia 
streine 4 Corpurile streine de colectat 

Mucoasa Cercetarea esofagului 

Intestinele: aceleaşi constatări 

Ficatul 

Rinichii / Aspeetul 
Splina imensiunile
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| Cantitatea conţinutului 
Beşica | Calitatea (alcool?) : 

3. Abdomenul ]. 
(urmare) Organele [.La bărbat: testiculele 

” i mitra cieaa | La femee | auerele 

Petele lui Tardieu 
Echimozele epicraniene 

Grosimea oaselor: 

| Pielea capului | 

x. 
Tesutul celular ( Revărsări sanguine 

plinostie foarte limitate 
Sinusurile umplute 
Vasele sub-arachnoidiene congestionate 

    
Craniul Consistenţa, 
(deschis Substanţa Puncte hemoragice 

, cu feres- apoplectice " 4. Capul și ra- |. răul). Oreerul | Pop: 
chisul. | Ventriculele 

Vasele 

Protuberanţa 
Bulbul 
Baza | 
Cerebelul 

Rachisul (se | o 

deschide Meningele 
acd € 50-] Maduva 

cotit .ne- 
cesar) . 

IV. Constatările accesorii 
Corpurile streine din gură Examenele micrografice: 2 » "» căile aeriene 

. , - Pe digestive 
Examenul chimie! Conţinutul stomacului 

n. beşicei 

V. Concluziunile. 
. Numitul X. .. sucombat-a el sufocării? 
-. Cum s'a, produs aceasta? . 
. E vorba de un accident, de o crimă, sau de o sinucidere? - Corpurile streine găsite în căile aeriene fost-au ele introduse în timpul vieţii, sau după moarte? 

| Rezistat-a, mult victima? | Fost-au alte violenţe, Şi în cazul afirmativ, care e ordinea de succesiune a acestor violenţe? 
Se poate admite ipoteza simulării? 
Făcut la.... în ziua de... 19... 

Mo
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Semnătura: |
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“16, TRĂSNIT SAU ELECTROCUTAT 

Autopsia practicată în ziua de. . . 19 . Numele şi Pronumele: Temperatura: “ _ Sexul:. 
Ploaie: Vârsta: 
Presiunea, barometrică: Profesia: Direcţia vântului: Data, morţii: Starea, electrică a atmosferei: 

Il. Constatări preliminare 

| Istorie: nori, furtună, anotimp, ora. 
Stabiliment ! Modul de întrebuințare a electricităţii, industrial natura curentului. 
Modul de trăsnire (ţâşnitură, ploaie) 

„1. Informaţiuni; | Natura, îmbrăcămintei ; izolarea cadavrului împrejurările 
i: pe + A . [| umed, calcaros, granitic; reliefurile în cari sa pro-| Natura solului vecinătatea 8 , ) dus faptul 

Examinarea trajectelor, şanţurilor, 
. găurilor. 

Starea solului ș Fulgurite, vitrificări 
| Imagini, foi,     Mirosul locului. 

Das În picioare, stând jos, euleat. 
2 Poziţia cada- Obiectele din preajma, lui : copaci, stâlpi, sârmă; în vrutua câmp deschis, loc de adăpost, loc de adunare. 

Desordine. Pătrunse de ploaie sau numai ude? Arsuri? 
Rupturi? 

' 3. Starea vestmin. | Masele metalice topite: ceasul de buzunar, porto- 
telor felul. 

Starea încălțămiatei. , 
Corpul în contact cu solul, cu un corp metalic. 
Punctele atinse. 

4. Poziţiunea braţelor și a picioarelor, atitudinea. 
5 Poziţia capului. 
6. Precauţiunile de luat (zguduirea). 

II. Examenul extern 

membrelor superioare sau inferioare . | „„| Rigiditatea4 Mandibula. 
|. Semnele morţii | Caracterele. 

Data o 
ividităti„ d Sediul: corespund ele decubitusului? Lividitaţile | Dimensiunile:
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1. Semnele morții 
Data 
(armare) 

2. Constatările 
legale 

3. Pielea și ori- 
ficiile 

  

TRĂSNIT SAU ELECTROCUTAT 

Capul, umărul, trunchiul, pieptul 
Sediul ! Genunchii, şoldurile, perineul 

- „| Sediul 1 Picioarele, mâinile (rare ori pleoa- 
pele). o 

Dimensiunile :: variabile 
Coloraţiunea: albăstrui, negricioase, vio- 

lacee, uneori cu un cere negru împrejur 
Țesuturile interesate (pielea, muşchii, oa- 

sele, viscerele). 

Organele simţurilor 
Arsurile ! Gradul de arsură 

Perii atinşi 
Plictene rare, serozitate ro- 

şiatică 
Caracterele 4 Eritem difuz de jur îm- 

prejur 
Cercuri, făşii, şanţuri în 

spirală, stelate 

Aspectul | | 
Fotografia, pieselor metalice pe piele 
Topirea acestor piese, ete.   
Fosele iliace, flancurile (pata albastră) 

Putrefacţiat Capul şi gâtul 
Membrele inferioare 

Talia. — Greutatea. — Vârsta. — Conformaţia generală. 
Aspectul. 

  
profesionale 
părul şi perii 
dinţii 

Semnele identităţii unghiile 

cicatricele 
tatuajele 
urechile (deseripţia) 

Faţa palidă 
Faţa colorată sau violocee 

| | Arboriscenţa vasculară- 
Schimbarea | Diverseurme! figuri 

coloraţiei | Colozaţii figurate-tatuaje 
Putrefacţia rapidă la cei sideraţi- 
Părţile deelive ale corpului 
Petele depe piele 

„Aspectul | Seninătatea 
feţei Somn natural sau groază 

Barba, mustăţile 

Rănile eventuale, petele pergamentate, roşe- 
ţele, leziunile punctate | 

Vertex, părul, plăgile, cusuturile, depresiu- 
nile, arsurile 

Capul 

a
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-[ Aspectul turbure, şters; ieşiturile 
Sprincenile, genele pârlite 
Pleoapele intredeschise, blefarospas- 

mul, ptosis, roşeţe 
| „| Echimozele conjunetivale 

-. Pupila dilatată, neregulată, direcţia. 
Ochii Cristalinul opae | 

"| Corneea, arsuri, turburări keratice 
| Câmpul vizual 

| Turburările) Ambliopia 
Capul E „ funcţionale |! Orbirea, 
(urmare) | | | “(Daltonismul 

Nasul și| gxoziunile 
nările |Scurgerea de lichid, hemoragii 

Spumă | 
Starea, buzelor, mucoasa 

  

  

  
Gura | Limba simulsă? arsă 

( Dinţii 
3. Pielea și ori- Pavilionul tras înapoi, smuls 

ficiile Oral] Eroziunile, fractura stâncii, tym- 
(urmare) i "- panul perforat 

Gâtul: arsuri, eroziuni lineare 
Meteorismul 
Spintecarea 

Pieptul şi | Coloraţia 
abdomenul ! Putrefacţia : 

| Saniari| Greu. de. caracterizat, eroziuni ; 
arsuri | Dispoziţia, plăei, cercuri, făşii, ete. 

- [ Congestionate RE 
Organele j Smulse, arse, -epilate 
genitale |! Scurgerea de lichid la meat (spermă de 

l colectat) . 
| Ablaţiunile 

Membrelesu- |: . | Arsuri: Muşehii, pielea 
perioare și 1 Urme .| Diversele-! (ambouri 
inferioare ziuni. smulse) . 

Laxâţiile 
Unghiile, cianosa, smulse. | 

III. Examenul intern 

. Pielea capului: echimozele sub-cutanate, secţiune, scurgerea de 
sânge, bossa sanguină, . „. 

Scheletul, fracturile, depresiunile cominutive, perforaţiile 
Conţinutul cavităţii craniene - o 

1. Capul Meningele (echimozele, punctate, dura-mater decolată.) 
Abundenţa lichidului cefalo-rachidian | 
Aderenţele meningelor. la. pătura corticală a eireon- 

voluţiilor LL | 
Starea substanţei cerebrale (ramolisment, hemoragie) 
Congestia vaselor şi a'sinusurilor E
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Hemormgiile punctiforme la suprafaţa sau pe grosimea | creerului | | - A 1. Capul Hemoragiile punctiforme pe suprafaţa ventriculelor (armare) Fosa romboidală a celui de al 4-lea ventricul Hemoragiile bulbare . ” 
Hemoragiile din ventricule 

Leziunile superficiale sau adânei. 
U 

—
—
 

Rupturile vasculare 
Congestia mucoasei laringee 

Ş Esofagul (echimozele punctate) 
„| meningele - „Coloana vertebrală 1 mădura 

Coastele: fracturile 
| Oprirea în diastolă (starea ventriculelor şi a 

auriculelor) 
Inima ! Oprirea, în sistolă; sângele, rigiditatea pere- 

ţilor museulari - | Endocardul şi pericardul (petele lui Tardieu) 
Lichid, negru, uneori roşu-brun închis 
Examenul globulelor, aciditatea, chiagurile 

Tracheea : ruptă, plesnită, spintecată — cu 
un cuţit 

Bronchiile (echimozele punctate; spuma) 
Pleurele (echimozele sub-pleurale) 

Sângele 4 

3. Toracele și | Plămânii „___ [| Congestia abdomenul. Parenchimul | A poplexia 
pulmonar | Edemul 

Ruptura | 
Secţiune: scurgerea sângelui negru 

" Stomacul Rupturi, congestie 
Ficatul 1 Sânge negru pe secţiunea 
Splina, | ficatului 
Pancreasul tare înjectat 

SE e | Induraţi 
Abdomenul 4 Finichii Conpestionaţi 

N 
Destinse 

Întestinele Roata perforarea 
Beşica 

Congestia beşicii 
Starea sfincterelor     

IV. Concluziunile. 
']. Moartea este ea, datorită acțiunii trăsnetului? N 2. Moartea fost-a ea produsă prin sinucidere, omucidere, accident sau insolaţie? ” 
3. Ipoteza electrocuţiunii. Care e procedeul electrocuţiunii şi responsabi- litatea, Societăţii explotatoare a curentului electric? +. Cum s'a produs moartea? 

Făcut la.... în ziua de....19... 
” Semnătura:
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Antopsia, practicată în ziua de. ... 19... 
Numele şi Pronumele: * a, Data morţii : Sexul: Temperatura: Vârsta: Starea, higrometrică: Puofesiunea: | Presiunea barometrică: 

l. Constatările preliminare. 

1. Informaţiuni; împrejurările în cari sa produs faptul: trupă în marş, drumeț rătăcit pe câmpul sau munții acoperiţi cu zăpadă, căruţaș adormit în căruţă, vagabond găsit pe şosea, beţiv adormit în marginea drumului, influenţa, frigului umed şi a lipsei de hrană. 

- 2, Poziţia ca- . Individul. e înţepenit locului: e o atitndine davrului 

Starea îmbrăcămintei (uscată sau udă) 

caracteristică. 

II. Examenul extern. 

Rigiditatea persistă vreme îndelungată 

Braţele 
Sediul . - + Coapsele 

Lividităţile Faţa 
, Petele rozate pe părţile corpului direct ex- 

1. Semnele . puse frigului 
morţii. Data o E | o „| Nu se produce cât timp corpul este .ex- 

pus frigului ” 
„|. Poate începe, apoi să se oprească de în- 

Putrefacţia | dată ce termometrul se coboară 
Nu există miros cadaverie 
Pe abdomen, coloraţia carămizie, închizân- 

du-se puţin câte puţin       
f , “Aspectul Talia. Greutatea. Conformaţia generală | Cobstituţia 

Profesionale 
PR | Dinţii 

: ari de Semnele  ] Părul și perii 
identității |. Unshiile 

| Cicatricele 
'Tatuajele 
Urechile (descripţia)  
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| Faţa 

Schimbarea !- 
coloraţiei 1 Pe. membre 

  

  

Ochii 

PE Nasul şi 
Capul nările 

Gura - 

3. Pielea_şi ori- Volumul 
4ciile. ş olumul' 

“Gâtul Semnele de 

“1 Mamelele * 
Pieptul și | Indurarea ţ 
abdomenul | Putrefacţia, 

„A Vergeturile - 

m Ț 

“| La bărbat 
Organele j ” 
genitale 

  

| La femee 

Anusul — Dilataţia 
Membrele [. Unghiile 
“superioare j Degerături 
şi inferi- | 

|_oare. l 
  

Dâre negri 

II. Examenul inte 

4 „Foarte palidă 
Roşie-vânătă 

Piele de gâscă şi ridi- 
carea perilor. 

Degerături la mâini şi 
picioare. 

* Dâre nepricioase dealun- 
gul vaselor. 

Pielea cianozată pe! păr- 
ţile declive. 

Mari deschişi şi catarac 
Pupilele dilatate 

| Seleroticele roşii 
Opacitatea cristalinului 

| Regerături - 
| Nasul subţiat şi ascuţit 
(Obrajii adâneiţi 
Făleile strânse 
Gura deschisă 
Limba 

taţi | 

violenţă 
La copii: şanţuri falşe 

esutului adipos 

Sbâreit 
Penisul | Degerături 

) Lichidele 
suspecte 

Serotum 

Examenul extern - 
Lichidele suspecte 

(de colectat) 

| 

le 
Rozeaţa, pielei 

cioase dealungul vaselor 

rn. 

Autopsia nu se poate fuce decât după desgheţarea: coipului. 
- Încizia -mento-pubiană. — “Țesutul. adipos are tăria secului. — Se 

deschide apoi toracele şi abdomenul, — Oase le se zdrobese uşor, muşchii 
„se sfăşie cu înlesnire. Sângele îngheţat are culoarea vermeil; după des- 
Sheţ,:se'nchide şi materia. colorantă se disolvă în plasmă. . 

Stomacul e scos d 
la cardia și pilor. 

upă ce, în prealabil, i s'a aplicat o dublă ligatură,



- DEGERAT | 687 

Pleurele (conţinutul). Aderenţele 

| Conţinutul 
Pericardul 4 Starea seroaselor | 

Artera coronară 

Petele lăptoase 
Petele lui Tardieu 

Plină de sânge negru, des, 
înroşind foarte puţin în 

Dreaptă 4 contact cu aerul 
Valvulele . 

Inima A ] Aceleaşi constatări 
Stângă | Supra-încărcată 
Endocardul: vascularizat 
Sângele: în contact cu aerul, roşu 

deschis. 

1. Toracele. 

Tracheea şi guinolentă. bronchiile Mucoasa congestionată, - 
Plămânii | Semnele de congestie sau 

| Conţinutul — spumă san- 

Suprafaţa de anemie 
i Căutarea emboliilor dato- 
chimul | site congelării unei părţi     

Muşchii 
Peritoneul (injectat la nouii-născuţi morţi de frig) 
Ansele intestinale 

Lichidele 
Conţinut | Alimentele - 

Starea digestiunii 
Mirosul de alcool (de examinat) 
Mucosa, şi vasele (inflamație) 

Stomacul 

Intestinel Aceleaşi constatări 
ntestinele Î Ulceraţiii. la capătul ileonului şi în colon 

5. Abdomenul Greutatea 

, | Coagestionat (?), roşu şi hiperemiat în ca-" 
Ficatul | zurile de pruncucidere 

Docimazia, hepatică negativă 

Splina şi ri- | , 
boii Aceleaşi constatări: 

Cantitatea conţinutului (foarte adesea, plină) 
Beşica Calitatea   Organele | La bărbat: testiculele 
genitale | La femee: uterul şi anexele
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Pielea capului | 
Suturele craniene desfăcute? 
Starea meningelor - 

| Substanţa 
Craniul Creerul Ventriculele 3. Capul și | Vasele rachisul Protuberanţa şi cerebelul (aceleaşi con- 

statări) 
Rachisul (se 
deschide, dacă] Meningele 
e socotit ne-| Măduva 
Cesar).   

Plesnite 
4. Membrele |! Starea vaselor 

| Culoarea mușchilor 

IV. Constatările accesorii 

1. Pzamenele | Secreţiunile suspecte 
mtcrografice | Conţinutul stomacului 

2. Ezamenul chimie: conţinutul stomacului (alcool, ete.). 3. Docimazia hepatică. 

V. - Concluziunile 

1. Numitul X. sucombat-a el accidentelor datorite 'frigului? 
2. Accidentele suferite sunt ele datorite frigului sau altor împrejurări accesorii (beţia, starea de inâniţie, starea patologică a inimii şi a plămânilor, etc.)? | 3. E angajată răspunderea unei terțe persoane? Ne aflăm în faţa unui caz de pruncucidere prin expunerea la îrig? 
4. Intr'o catastrolă, mai multe persoane înrudite sucombând împreună, chestiunea, supravieţuirii se pune: a se ţine seamă de vârsta, de puterea individului, de starea de plenitudine sau de vacuitate a stomacului, de substanţele ingerate, .ete. 

Făcut la.... în ziua de... 19... 

Semnătura:
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18. OXIDUL DE CARBON 

(Asfizia prin produsele arderii cărbunelui, — Asfizia prin gazul aerian). 
„Autopsia practicată în.ziua de.... 19... 

Numele și Pronumele: . Data morţii: 
Sexul: . Temperatura: 
Târsta: Starea higrometrică: 

I. Constatările preliminare 

Cele mai adeseori, sinucidere sau accident. Dacă mai 
multe persoane s'au asfixiat în acelaş timp, supravie- 
țuitorii sunt expuşi unei acţiuni judiciare, 

Accidentele se datorese întrebuințării mangalului, sobe- 
„lor fixe închise, sobelor mobile (cu tragerea slabă), lui 
CO provenind de la un burlan delectuos, din arderea jurările. în lentă a unei grinzi; la lucrătorii, din topitorii, din cari s'a pro- cuptoarele de coks, de var, de. ipsos, de olane, din dus faptul topitoriile în cari se reduce oxizii metalici prin căr- 
bune, în incendii, explozii de gaz grisou, ete. 

1. Informaţi- 
uni; împre- 

În scurgerile de gaz aerian (care conţine 6 la 100 CO) 
- în deosebi prin infiltraţiunile subpământene, mirosul 
dispare, dar 00 se filtrează fără scăzământ (cele mai 

|  adese ori iarna).   
2. Poziţia ca- 

Starea, vestmintelor. davrului 

| Pe un pat, pe duşumea, lângă uşă, lângă o fereastră. 

-| Vărsăturile. 
3. Cubajul în-j a ae . căperii, | Aprecierea volumului cennşii din vatră, 

IL. Examenul extern 

| Rigiditatea: foarte pronunţată, persistă vreme îndelun- 
gată ; deasemenea, căldura corpului. 

| Coloraţia roșu deschis, în deosebi la păr- 
1. Semnele , țile cu decubitus (spinarea). , 

morţii. Data! Livia Plăci de aceeaş culoare la nivelul părților 
genitale, pe faţa internă a coapselor, la 
îndoitura cotului, la nuca genunchiului. 

|. Se produce foarte încet. 
(P utrefacţia, Cadavrele se conserră vreme îndelungată. 

[ Talia, Greutatea. Vârsta. Aspectul general. 

profesionale . 
: . Dinţii 2. Notări de - e 
făcut !Semnele Farul și peru 

identităţii Giss le 
icatricele 

Tatuajele 
l Urechile (deseripţia) 

  

85008 — Dr. M, Ainocici Tratat de Medicină Legală, ” 4
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Schimbarea 
coloraţiei 

3, Pielea și o- 
“vificiile | Capul 

  
“Gâtul |] 

abdome- 
Pieptul şi | 

nul   
Organele | 
genitale | 

Anusul j   | oare. 

oare și inferi- 

-Paloare foarte pronunțată, (când moartea a 
fost rapidă şi examenul se face curând 
după ivirea morţii) 

Faţa colorată, urechile violacee (când as- 
fixia a fost lentă, iar examenul a, suferit 
întârziere) 

“Starea extremităților 

| Pleoapele. 
Ochii . Conjunetivele 

Pupilele contractate 

Nasul şi .] Uneori spumă fină sânguinolentă 
nările | Nările tuninginoase 

Gura: Aceleași constatări 

"Volumul 
1 Putrefacţia 

Putrefaeţia 
Mamelele 
Vergeturile 

x Examenul extern 
La bărbat ca (de colectat) 

] Examenul extern 
La femee | A Lichidele suspecte (de colectat) 

Dilataţia 
Scurgerea materiilor fecale 

Absența urmelor de violență 
Ungbhiile 

Membrele superi- | Pielea cu mari plăci rozate 

.. 

III. Examenul intern. 

Incizia pe linia mediană de la bărbie până la pubis. Se deschide 
apoi toracele şi abdomenul. Să se noteze mai ales: starea sângelui fluid și 
roșu-deschis; acecaș coloraţie e în organele vasculare, în acele în cari sân- 
gele e închis în vase cu pereţii subţiri (seroase, meninge, peritoneu). Sto- 
macul, cu o dublă ligatură în prealabil aplicată la cardia și pilor, e extras. 

Pleurele: conţinutul, aderenţele 
, | Conţinutul 

| Petele lăptoase 
Pericardul 4 Starea -seroasei 1 Petele lui Tardieu 

| .Artera coronară 
1.:Toracele + 

Inima, 
Stânga : 

Aspectul sângelui fluid şi roşu-deschis; ; 
Dreaptă | poate fi negru. — Cheagurile. 

Starea valvulelor 
Aceleaşi constatări . 

Muaşchiul cardiac



1 Zoracele 
(urmare)   

  
2. Abdomenul 

Inima 

turmarg) 

Ca
ra
ct
er
el
e 

sâ
ng
el
ui
 

ox
ic
ar
bo
na
t 

    
| 

Plămânii € 

| 
Gâtul şi laringele 
Peritoneul 

Stomacul 

Intestinele 

Vasele mari 

OXIDUL DE CARBON 691 

i Aorta , - 
| Artera pulmonară 

l. Aspectul fizic: fluid şi de coloraţie vermelie 

a unei soluţii de potasă, se: 
formează un coagulum roşu 
chinovar care, tratat cu o 
soluţie concentrată de Cl Ca 

| devine roşu-carmin deschis. 

2, Reactivul 
lui Eulem- 
berg 

| A mestecat cu o cantitate dublă 

Cu o soluţie apoasă de clorură 
3. Metoda lui; de palladium, seobţine o reac- 

Fodor | ţie şi un precipitat negru de 
| palladium metalic. 

„1 .[ CO ipitează în 4. Reacţia lui | precipitează în negru o 
soluţie foarte slab amoniacală 3 

Der thelot. ) de azotat de argintat. 

Spectrul sângelui oxicarbonat 
e fix şi nu variază cu agen- 

5, anoliza| 

ţii reduetori. 
spectrală. 

6. Dacă individul a sucombat după 'ce a fost 
îndepărtat din atmosfera toxică, sângele poa- 
te conţine cu atât mai puţin oxid de carbon, 
cu cât individul a supravieţuit vreme mai 
îndelungată. 

Tracheea, şi | Conţinutul. Spumă? 
- bronchiile | Mucoasa de coloraţie cărămizie 

Suprafaţa, | Absența petelor lui Tardieu. 
plămânului | Congestionat, aspectul cărămiziu 

| Pe secţiune roșu-aprins, edem 
carmiant 

Foarte dens. Uneori: spumă ' 
albă cu bule fine 

Absența nucleelor apoplectice 
| Mucoasa bronchică cărămizie 

| Aspectul. Coloraţia 
Conţinutul 

... Ansele intestinale 
. f Lichidele | | Conţinutul 1 Alimentele, Starea digestiunii 

Perenchimul 

] 

) "Mirosul de: alcool (de examinat) . 
| Mucoasa rozată. Vasele 
| Aceleaşi constatări 

Mucoasa, rozată. Uneori leziuni ale mu- 
| coasei gastro-intestinale:  exudate, 
| hemoragii sau plăci hemoragice între 

mucoasă şi seroasă,
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Ficatul, spli- / Greutatea 
na şi rinichii. Congestionaţi ori nu 

2. Abdomenul | Cantitatea conţinutului 
(urmare) Beşica „A Calitatea, 

Organele ge- | La bărbat: testiculele 
nitale interne | La femee: uterul şi anexele 

Pielea capului 
Craniul | la fel ca în tablourile, precedente 

3. Capul și ra- | Rachisul 
chisul a Pe: . A ș Sângele e colectat în sinusuri; se poate întâmpla să 

dea, reacţiuni caracteristice, pe când acestea lipsese 
“în sângele inimii. 

- [- Plesnite 
4. Membrele + Starea vaselor 

Culoarea mușchilor. 

IV. Constatările accesorii. . 

„ Eazamenele. micrografice 
„ Examenul chimic DN

 
—
 

| La fel ca în tablourile precedente 
. 

. 

V. În readucerile la viaţă. 

Dacă e caz de intoxicație uşoară sau de readucere la viaţă: 
. Indispoziţie mare; cefalagie persistentă, dureri în diferite părţi ale cor- 

pului. Convalescenţa lungă cu complicaţiuni nervoase. 
. Turburări ale inteligenţei (amnezie) singure sau asociate cu paralizii, 

fie motrice fie sensitive (începe cu membrele inferioare, apoi trece 
la cele superioare), uneori forma hemiplegică. — Simptomele myelitei 
acute, Eixtensorii în deosebi sunt interesaţi. — Ixagerarea, reflexelor, 
abolirea, complectă, a, contractilităţii faradice la muşchii piciorului şi 
scăderea acestei contractilităţi în muşchii ante-braţului. — Anestezia, 
frecventă. — 'Turburări trofice (plăci edematoase pe trajectul ner- 
vilor paralizaţi, escârii, erupții herpetice). 

—
 

8)
 

VI. Concluziunile. 

1. Numitul X... sucombat-a el unei intoxicaţiuni cu oxidul de carbon? 
2. Accidentele suferite sunt ele datorite unei întâmplări neprevăzute, 

unci sinucideri, unei omucideri? | 
3. E angajată responsabilitatea unci terțe persoane? După caracterele 

întâmplării, se poate spune dacă aceasta e de atribuit imprudenţei, 
nesocotirii regulamentelor, ete.? 

4. Intr'o catastrofă, în care sucombă mai multe persoane înrudite, se pune 
chestiunea, supravieţuirii: se ţinea seamă de vârsta, puterea indivi- 
dului și de felul lui de viaţă, de starea de plenitudine sau de va- 
cuitate a, stomacului, de substanţele ingerate, ete. ' 

5. Accidentele asfixice prezentate de X. nu sunt cele simulate? 

Făcut la... . în ziua de.... 19... 

- ” Semnătura:



CAP. VII 

„RAPORTUL MEDICO-LEGAL,. 

«Le premier et principal point c'est 
que le medecin ait une bonne âme, ne 
rapportant les plaies grandes petites, 
ni les petites grandes, par faveur ou 
autre:ment, parce que les jurisconsultes 
jugent selon qu'on leur rapporte»>. 

Ambroise Pare 

Alături de certificatul, consultaţi medico-legală și -depoziţia 
orală, raportul este, după plastica, definiţie a lui Tourdes, una din 
„manifestaţiile legale ale opiniunii expertului“. I2 însă coa mai im- 
portantă dintre aceste manifestaţiuni, de: oarece raportul, prin greu- 
tatea cu care atârnă în cumpăna Justiţiei, caracterizează însuş te- 
meiul intervenţiei medicinei legale întru elucidarea unei cauze ju- 
diciare în funcţiune de un fapt medical determinat — „Legum 
peritiam sociam et adjuctricem sibi, sacro. quasi foedere în jureju- 
rando jungit medicinam, ex hoc utriusque connubio scientia prodit medico-legalis seu medico-forensis" (Bohn). Formă definitivă a, de- 
znonstraţiunii expertului, raportul va oglindi cele două atribute 
morale ale acestuia: „vârit& dans la science ct moralit6 dans Part“. 
Expresiune a probităţii ştiinţitice a expertului ca arbitru al inte- reselor societăţii, raportul trebue să fie rezultanta investigaţiunilor 
intreprinse de omul artei, spre a proecta maximul de lumină cu 
putinţă asupra cazului în discuţie, și să poarte pecetea acelei, since- rităţi absolute care. să nu îngăduie nici măcar umbra unei bănuoli 
de părtinire. Adevărul nesofisticat, adevărul în toată goliciunea lui, fără niei'o preocupare de interesele în conflict — iată ce trebue 
să ofere raportul atât în expunere cât şi în concluzii, cari nici de 
departe nu. trebue să reflecteze părerea personală, intimă, pe care expertul ar putea s'o aibă despre afacerea în sine. Pe autorul ra- 
portului nu trebue să-l preocupe chestiunea de vinovăţie sau de ne- 
vinovăţie; unica lui misiune e de a se rosti asupra existenţei, na- 
turii şi consecinţelor faptului medical, din unicul punct de vedere al interpretării ştiinţifice. Element esenţial de convingere, înche- 
ierea raportului trebue să îmbrace forma de preciziune a unui 
argument peremtoriu, de oarece judecata nu cere expertului o pă-
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rere, ci o afirmaţiune: „Judecătorul nu se poate bizui pe concluziile 
unui raport în cari expertul zice: „E probabil, e posibil ca actul 
cutare să fi fost săvârşit“. Afirmaţiunea pe care o cere judecătorul 
este: „E demonstrat ori nu e demonstrat, graţie leziunilor consta- 
tate, că actul cutare a fosi sau wa fost săvârșit“ (Brouardel). 

Felurile de rapoarte 

După natura expertizei, rapoartele se împărțeau mai înainte în: 
oficioase, denuneiative, mixte, provizorii şi estimative. Noua, divi- 
ziune, admisă astăzi în toate ţările, e redusă la trei categorii: 1) Ra- 
poarte judiciare; 2) rapoarte administrative şi 3) rapoarte de esti- 
maţiune. 

a) Raportul judiciar are de obiect un fapt medical în legătură 
cu o infracţiune, care atrage o răspundere în penal sau în civil, 

_b) Raportul administrativ e actul final seris al unei expertize * 
privitoare la o chestiune de higienă şi salubritate. 

c) Raportul de estimaţiame e actul prin care medicul-expert se 
pronunţă, în caz de litigiu; asupra pretenţiunilor de onorariu din 
partea medicului sau chirurgului, ori asupra notei de plată a far- 
macistului pentru medicamentele furnizate. 

„A.. RAPORTUL JUDICIAR 

„Cel mai important, ca unul cs interesează nemijlocit însăş func- 
“ționarea aparatului judecătoresc şi aplicarea, legii, e raportul ju- 
diciar care, după împrejurare, poate îmbrăca forma unei comu- 
nicări suceinte — în care mâdicul răspunde laconie la întrebarea 
precisă ce i se pune pentru luminarea unui punct obscur, — sau să 
aibă forma unui document cu toate dezvoltările ştiinţifice şi de 

* fapt pe cari le comportă cazul care preocupă justiţia. Aşa că, din 
punctul de vedere al amploarei sale, raportul va fi: sumar san 
complect. | 

1. Raportul sumar, — De exemplu, invitat să se pronunţe dacă 
există ori nu deflorare, medicul legist va răspunde: „In urma exa- 
minării persoanei în chestiune, am ajuns la concluzia că a fost 
(n'a fost) tentativă de viol; că violul a fost (n'a fost) consumat şi 
că actul a fost (n'a fost) însoțit de violenţă“. 
„Alt exemplu: La întrebarea dacă leziunea făcută victimei e de 
natură a. provoca o incapacitate de lueru,. expertul răspunde con- 
statând existenţa sau inexistența acestei ineapacităţi şi precizând 
durata ci probabilă. e 

. Un al treilea exemplu. Parchetul dorind să ştie dacă poate ori 
nu autoriza înmormântarea, va întreba pe medicul-expert, dacă 
moartea a fost naturală sau violentă, iar medicul va răspunde scurt,
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formulându-şi eventual rezervele asupra utilității unui examen com- 
plimentâr pe. calea autopsiei. — In. caz de flagrant-deliet (moarte 
subită, moarte consecutivă unui atentat, unui accident, unei. si- 
rucideri), dacă examenul extern e de natură a forma convin- 
ereu absolută a medicului, acesta:se va mărgini la un raport sumar 
în care-şi va formula, concluziunile în sensul constatărilor făcute. 

"2. Raportul complect. — Un atare raport putând avea de obicet 
toate categoriile de expertiză medico-legală în penal (o persoană 
vie, un cadavru, pete şi urme, substanţe, lucruri ncînsuflețite, ani- 
male) şi în civil . (alienaţie: mintală, existența şi caracterul unei 
infirmităţi, existenţa şi durata incapacității de lucru ca urmare 
a unui accident ori a unci răniri sau loviri) e prescris de art.:219 
C. Pr. C. (ale cărui prime două aliniate le-am reprodus la: „Me- 
canismul funcţionării experţilor“). - Mae 

Când obiectul expertizei e cadavrul unui om mort în spital, 
medicul-expert va avea întotdeauna grija de a cere observaţia, 
clinică, pe care în întregime o va intercala în raportul său, dându-şi 
cu acest prilej părerea despre felul cum a fost îngrijit bolnavul. 

a) Redactarea raportului 

Indiferent de natura materiei (perală sau civilă), raportul 
„complect cuprinde următoarele cinci părţi: 1) preambulul; 2) isto- 
ricul afacerii; 3) descrierea, faptelor cu, eventual, observaţia clinică 
(dacă individul a murit în spital sau a tost îngrijit la domiciliu de 
un medic); 1) discuţia, faptelor; 5) concluziile. | 

1. Preambulul cuprinde: a)-numele, pronumele, calitatea şi do- 
miciliul medicului-expert; b) indicarea autorităţii dela, care medicul 
a primit mandatul de a face expertiza, precum și a datei ordonanţei 
de rechiziţiune; c) menţiunea, prestării jurământului; d) data şi 
locul unde s'a săvârşit lucrarea, de expertiză; e) scopul expertizei; 
f) numele şi calitatea persoanelor cari au asistat sau au ajutat 
la operaţie. | i 

La menţionarea scopului expertizei, medicul va. avea, grija de a 
reproduce textual toate chestiunile puse:prin ordonanța ofițerului 
de poliţie judiciară, a Camerei 'de punere sub acuzare, a Curţii ori - 
a tribunalului. Formalitate necesară spre a, pune pe medic la adă- - 
postul unui eventual reproş (din partea preşedintelui instanţei 
sau a reprezentaţilor părţilor în cauză) de a-și fi extins fără interes 
câmpul investigaţiunilor. Nu .urmează însă, precum am mai spus-o 
şi la definirea rolului exprtului, că mandatul acestuia e limitativ și - 
că'el, în căutarea adevărului ştiinţific, nu poate depăşi cadrul ordo- 
nanţei. O. va face ori de câte ori va chibzui că interesul justiției 
O cere. „ăi ' . o La .. ,
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2. Comemorativul sau istoricul antecedentelor. faptului medical, 
care formează obicetul expertizei, nu e o parte esenţială a rapor- 
tului, dar își are rostul în anumite împrejurări, când, după chib- 
zuinţa medicului, expunerea anamnesticelor poate concura la o 
nai desăvârșită luminare a cazului. Utilitatea lui apare evidentă 
în afacerile penale şi civile în cari expertul are să se pronunțe 
asupra inexistenţei ori existenţei responsabilităţii şi a gradului 
acesteia (alienaţie mintală caracterizată, un anumit grad de dese- 
chilibru mintal, impulsiunea momentului sub care a fost comisă, 
infracţiunea, cauzele celipsci pasugere a spiritului, ete.). Dar în 
redijarea istoricului expertul trebue să fie foarte circumspect, 
făcând un triaj conştiincios al elementelor de documentare, culese 
fie din gura magistratului, fie din dosarul afacerii, fie în cursul 
propriilor sale investigaţiuni, dar nicidecum adunate din zvon pub- 
lie. Iar dacă parte din aceste date le-a cules din însăș gura, acuza- 
cului care, întrun acces de căință sinceră, i Sa destăinuit, omul artei 
Lu trebue să uite că, deşi expert, el n'a încetat de a fi medie şi numai 
în ipostaza de duhovnie laic a. putut aduce pe infractor să-i divulge 
lucruri tăinuite instrucției. In consecinţă, el neputându-se în nici 
un caz substitui organului instanţei represive, expertul nu va con- 
semna decât ceeace mar constitui o violare flagrantă a tainei spo- 
vedaniei. . 

„In ipoteza, totuşi, “ar avea din partea. magistratului instructor, 
a preşedintelui tribunalului ori a preşedintelui Curţii cu Juraţi un 
mandat expres de a verifica, în lumina propriilor deelaraţiuni ale 
inculpatului, elementele consemnate în cursul instrucției, expertul 
are datoria morală de a atrage atenția cehii cercetat, că-și îndepli- 
neşte această parte a misiunii sale ca auziliar calificat; al instanţei 
represive şi că toate declaraţiunile pe cari eventual le-ar face vor 
constitui o parte integrantă a instrucției. Situaţie ingrată, în caro 
medicul-expert nu are şi nu trebue să aibă alt dreptar decât glasul 
conştiinţei sale profesionale. | 

Istoricul urmând să fie o expunere pe cât de edificatoare pe 
atât de sobră, el nu va, înregistra decât elementele de informaţiune 
cari în adevăr au o legătură directă cu cazul expertizat. Fiind util 
să se consemneze explicaţiile rudelor sau ale cunoscuţilor asupra îm- 
prejurărilor în cari sa produs decesul, precum și a, circumstanțelor 
premergătoare și consecutive morţii (expertiză asupra unui ca- 
davru), precum tot atât de utilă e consemnarea deelaraţiunilor vie- 
timei și eventual ale persoanelor martore la atentat (lovire sau ră- 
nire, atentat la pudoare, ete.), expertul nu va reține, pentru îsto- 
ricul din raport, nimic din ceeace e strein cauzei ştiinţifice, spre 
a nu sc lăsa, indus în eroare de exageraţiuni voite ori chiar de al- 
terarea conștientă a adevărului. Preseripţiuni formale nu se pot
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da, pentrucă importanţa, comemorativului variază dela caz la caz; 
dar, cu titlu de indicaţiune, expertul nu trebue .să. neglijeze, deo- 
pildă, detalii- ca acestea: -. - 3 

d) In caz de moarte: notarea împrejurărilor cari au precedat 
şi urmat decesului, a simptomelor manifestate înaintea morţii. In 
caz de moarte fortuită, va nota şi timpul scurs între accident și 
deces. Cu un cuvânt, comemorativul va, cuprinde în rezumat con- 
statările preliminare examenului extern al cadavrului. 

b) In caz de lovire şi rănire: notarea profesiunii, temperamen- 
tului, felului de viaţă a victimei, a afecţiunilor sau infirmităţilor 
de cari a suferit; notarea, naturii instrumentului sau armei de care 
S'a servit agresorul, direcţiunea loviturii sau loviturilor, numărul 
loviturilor şi al rănilor, simptomele consecutive violenţei. . 
6) Im caz de atentat la pudoare: notarea desluşirilor date de 

victimă cu privire la împrejurările în- cari a fost comis atentatul 
(locul, ziua, 'ora, mijloacele întrebuințate de infractor), precum 
şi lămuririle relative la fenomenele contemporane sau consecutive 
actului de violenţă. | 

3. Descrierea faptelor (visum. et repertum) e eceace înainte se 
“numea „recunoaşterea stării individului“. Ea constituind însuş 
miezul raportului, pentrucă din cuprinsul ei se vor degaja conclu- 
ziile finale, deseripţiunea cată a fi cât se poate de metodică, pre-. 
cisă şi clară şi redactată în termeni astfel, ca să, poată fi înţeleasă 
şi de persoane streine artei medicale (alături de termenii ştiinţifici 
se vor pune, în parenteză, termenii corespunzători din limbajul 
curent), Expertul va evita întrebuinţarea termenilor generici cari 
se pretează la interpretări cronate, şi va da o caracterizare ştiin- 
țifică a particularităţilor constatate, Aşa, nu va utiliza. termeni 
vagi ca: starea normală, inflamație, congestie, anemie — cari de 
fapt exprimă, o simplă apreciere, — ci va descrie amănunţit colo- 
raţiunea, structura, rezistenţa, ete. organului. 

„ Descripţiunea va fi cât se poate de minuțioasă, pentrucă un 
detaliu cât de neînsemnat în aparenţă poate schimba, simţitor sau 
chiar cu totul concluzia ce se desprinde dintro constatăre. Să dăm 
câteva exemple: i N 

| 4) Când e vorba de o rană, expertul, după ce va indica locul 
precis unde se află situată, va nota direcţiunea, adâncimea, mă- 
rimea ei; va adăuga prin ce mijloace a făcut aceste determinări» 
dacă s'a servit de compas, dacă a făcut inciziuni, dacă a găsit sânge 
revărsat şi cât anume. : . | 

D) Când e vorba de un atentat la pudoare, expertul nu se va 
mărgini să constate numai că există deflorarea cu o inflamație a 
părților genitale, ci-va deserie forma, dimensiunile și ruptura hy- 
menului, cu adăugirea că mucoasa părţilor genitale e roșie, tume-
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fiată cu scurgeri de cutare ori cutare natură. (Vezi pentru detalii, 
foaea, de examen Lacassagne). | e 

c) Când « vorba de descrierea stării mintale, expertul se ser- 
vește de foaea corespunzătoare întocmită după Lacassagne. | 

d) Când e vorba de otrăvire, expertul nu se va mărgini să in- 
dice că analiza a stabilit prezenţă cutărei ori cutărei substanţe toxice 
ci va arăta ce anume reactivi s'a întrebuințat şi de ce culoare 
au tost precipitatele obținute. (Vezi, pentru detalii, foaea de examen 
Lacassagne). - A 5 

e) Când e vorba de examenul unor pete, nu se va mărgini să 
spună că, la, microscop, a descoperit existenţa, globulelor sanguine, 
ci va descrie aspectul, forma, culoarea, dimensiunile acestor 
globule. - 

f) Când e vorba de consemnat verificarea morţii, medicul 
expert nu se va mărgini să arate ca notat rigiditatea membrelor 
și absenţa contractilităţii la mușchi, ci va preciza de ce anume . 
mijloace ştiinţifice s'a servit spre a, constata realitatea decesului. 

Cele două părţi ale descripţiunii cadavrului — examenul 
extern și autopsia — vor forma două capitole sub literele A și B. 
Cifrele latine I, II, III, ete. se vor pune în capul deseripţiunii 
diferitelor regiuni sau cavităţi, după ordinea urmată în inspecţi- 

„unea externă şi deschiderea acestor regiuni, sau cavităţi. Fiecare ca- 
pitol va fi subdivizat în aliniate cu literele a, db, c, ete. pentru 
descrierea fiecărui organ în parte. Această subdiviziune se aplică 

” în. deosebi la, cele trei mari regiuni: craniană, toracică şi abdo- 
minală. * a ” 

Caracteristica esenţială a deseripţiunii faptelor twebue să fie 
* simplicitatea, claritatea şi conştiinciozitatea. — Prin simplicitate 

şi claritate înţelegem nu numai sobrietate în stil, dar și explicarea, în 
paranteză, a tuturor termenilor technici, cu echivalentul din lim-, 
bajul popular sau, în lipsa acestuia, printro perifrază, -spre a în- 
lesni juraţilor înţelegerea, faptului medical. Aşa, deopildă, va. serie: 
abdomen (pântece), excoriaţiune (zgărictură), echimosă (vână- 
taie), pneumonie (inflamaţiune a plămânilor), meningită, (inflama- 
țtiune a învelișului ereerului), hematemesă (vârsături cu sânge), 
melaena, (ieşire cu sânge), ete. Această explicaţiune a termenilor 
technici are o importanță capitală, pentrucă nu odată s'a întâmplat 
ca juraţii să achite, mărturisind în urmă preşedintelui Curţii că, 
neputând să-și dea seama de înţelesul adevărat al deserierii fap- 
tului, au preferat să absolve decât să-și încarce cugetul cu un even- 
tual păcat. a 

Expertul nu va omite nimie din. ceeace ar putea contribui la 
justificarea ştiinţifică a concluziilor, &i chiar de -s'ar întâmpla ea
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ucestea să fie eronat deduse, ar ajunge o simplă recitire a deserip- 
țiunii, pentru rectificarea încheierilor, în caz 'de contra-expertiză 
și de revizuire a, raportului de către Comisia, Medico-Legală. 

In nici un caz, însă, nu i se poate face un reproș de depăşire 
a limitelor mandatului său, atunci când emite o apreciere asupra 
consecinţelor 'posibile ale unui fapt notat în cursul explorării sale - 
şi care n'a fost şi .nici n'a putut fi prevăzut în ordonanța de ex- 
pertiză. Această părere, oricât de controversat ar fi cazul în discu- 
ţiune, cl e dator so emită, pentrucă altfel nu și-ar mai îndeplini 
în toată conştiinţa misiunea primită din partea justiţiei. 

Ca exemplificare vom expune 'cazul unui expert căruia pe ne: 
drept — după cum se.va vedea — o comisiune de revizuire a ra- 
portului i-a făcut un cap de acuzare din faptul unei asemenea 
aprecieri: 

In 1903, un medie e însărcinat cu expertiza, cadavrului unui individ 
înjunghiat (rănit cu un cuţit a cărui lamă a străbătut peretele toraco- 
abdominal de sus în jos, secţionând coastele 7 şi 8 din stânga, şi perforând 
diafragma şi stomacul). Dus la spital, i se face laparatomia, și -chi- 
rurgul coase rana depe stomac, fără însă a observa, că există una, și pe 
diafragmă. A doua zi după operaţie individul moare de pleurezie și pe- 
ritonită supra-acute. i 

Prin raportul său medico-legal, expertul conchide astfel: 
„Cauza morţii lui X. a fost o peritonită şi o pleurezie supra-acute, 

datorite rănirii cu un cuţit, al cărui vârf a străbătut peretele toraco- 
abdominal, tăind două coaste și găurind diafragmul şi stomacul. | 

„Rana depe diafragm s'a omis de a fi cusută la operaţia ce îi s'a 
făcut şi aceasta a coulribuit la însuccesul operaţiei. Nu e însă mai puțin 
adevărat, că el putea muri şi chian când areastă omisiune nu ar fi 
ezistat“. - 

Comisiunea de experţi, care a verificat raportul, s'a ridicat împotriva 
acestei constatări și aprecieri a primului expert, sub cuvânt că 0 ase- 
„menea apreciere eronată nu este permisă unui medic-oxpert, apreciere 
„pe care o considerăm ca pernicioasă, de oarece n'a fost la mijloc nici 
;0 omisiune din partea operatorului“. | 

Ne oprim spre a-nota, o inexactitate tocmai în această, judecată a 
comisiuni de verificare: ea contestă omisiunea relevată de expertul care 
a făent autopsia, atunci când dovada peremptorie a acestei omisiuni o 
constituia însăș foaea de observaţie clinică a rănitului, foae în care nici 
măcar cu un singur cuvânt mu se face o cât de vagă aluzie la rana 
depe diafragmă, care, la, nceropsie, a fost găsită, necusută, deci netratată. 

In conflictul acesta de concepţie despre câmpul de intervenţiune 
într'o expertiză, dintre expertul operator și comisiunea de verificare, se 
desprindea, clară chestiunea: Putea primul expert să ignoreze, în raportul 
său, rana netratată depe diafragmă şi să nu emită nici o părere asupra 
urmărilor posibile ale omisiunii din partea chirurgului? 

„ Consultat de ministerul de interne, sub autoritatea căruia se găseau 
pe vremuri Direcţia, Generalăa, Serviciului Sanitar şi Consiliul Sanitar 
Superior, am luat hotărât poziţiune pentru expertul fără temeiu blamat, 
pentrucă, apărându-l pe el; apărăm însăș adevărata concepţie, . în. fapt, 

- a
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doctrină, și jurisprudenţă, despre misiunea judiciară şi: libertatea de in- vestigaţie și de apreciere a experiului. IN: . o In răspunsul. nostru am făcut mai întâiu constatarea de fapt:. „Luând în cercetare acest raport, constatăm că, în observaţia, clinică a bolnavului, anexată la raport, nu se face cea mai mică, menţiune c'a existat o rană şi pe diafragmă. Ceva mai mult, operatorul pune diagnoza: „„Plagă penetrantă a abdomenului cu rănirea stomacului”, Chirurgul nu putea -invoca imposibilitatea materială de a, desă- vârși explorarea intra-abdominală, de oarece contracția pereţilor abdo- minali a fost înlăturată prin facerea unei inciziuni, Aşa că reiese „că „operatorul nici nu vorbeşte de rana depe diafragmă, nici n'a fost îm- piedicat de a o căuta şi găsi“, 
Apoi, am conchis: | - o „Faţă de aceste constatări, noi găsim că în realitate există omisiunea pe care o relevă expertul şi deci concluziunile sale. sunt şi legale şi cinstite şi prin urmare nu le găsim nici eronate nici pernicioase, ba din contra impuse din punctul de vedere legal. Aşa, fiind, noi nu găsim meri- tate asprele observaţiuni cerute de către Consiliu spre a fi aplicate expertului“, 

| a ” * 

Şi am mai avut mulțumire, de a vedea punctul meu de vedere îm- părtășit de ilustraţiunile medico-legale din streinătate, cărora, le-am expus cazul, cerându-le o consultaţie în materie de deontologia, specială a exper- tului, fără, bine înțeles, a le arăta care e părerea mea personală. Din răspunsurile primite relev părţile esenţiale, în legătură, directă cu speța: 
1. Lacassagne (Lyon, 8 Aprilie 1903); . „Sunt de părerea expertului care a practical dutopsia, în ce priveşte cauzele. morţii. 
„Fireşte, ar fi fost mai bine dacă intervenţia chirurgicală era com- plectă, cusându-se diafragma, cași stomacul; poate că operatorul Şi-a, re- zervat-o pentru o a doua, operaţie, dar cel puţin ar fi putut s'o îndice. Dar din cele expuse reiese că rana diafragmatică a trecut neobservată de către operator“. 
2. Vibert (Paris, 14 Aprilie 1903); 
„După mine, datoria ezporţilor e: de a semnala şi descrie toale ră- nile, fără nici o excepţie, pe cari le constată; de a menţiona dacă plăgile au Țost sau nu cusute; de a arăta care e cauza morții“. 3. Morache (Bordeaux, 6 Aprilie 1903): „Primul expert a spus adevărul, 
„Nu împărtășesc părerea comisiunii de experţi, cari par a fi depăşit inăsura, proclamând că nu există nici o omisiune din partea operatorului. „_ mÂ3 dori, dragul meu Minovici, ca, răspunsul meu să concordeze cu părerea d-tale personală“, 
. Strassmann (Berlin, 4 Aprilie 1903): 
„Eu unul. aş blama pe expertul. care a emis o părere contrarie celeia a comisiunii de experţi“, - 
5. Haberda (Viena, 7 Mai 1995).. , 
„Nu ezit de a împărtăşi părerea primului expert, care nu trebuia să treacă sub lăcere vana depe diafragmă. - „Expertul are mare dreptate atunci când crede, că omisiunea suturei rănii depe diafragmă a aul, poate, o înfluenţă în întervenirea morții“. 6. Kolisko (Viena, 9 Aprilie 1903):
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; sin să afirm, că expertul nu e numai 'în dreptul său, dar e chiar 
obligat ca, în raportul său asupra rezultatului unei autopsii, să indice 
greșelile operatorii, atunci când aceste greşeli au putut să influenţeze 
în rău rezultatul intervenţiei chirurgicale. 

„ln aprecierea, judecătorilor asupra raportului cauzal între fapta 
autorului şi consecinţele acesteia, o greșeală, comisă în asistenţa medi- 
cală dată rănitului, poate cântări greu în balanţa justiției, în favoarea 
acuzatului“. | " ! 

Chestiunea e definitiv elucidată: expertul are dreptul neîn- 
grădit şi datoria imperativă de a nota, şi aprecia, în raportul său, 
toate particularităţile obiectului său de expertiză, pentrucă, prin 
eventualele sale omisiuni ori reticenţe ar lumina insuficient Justi- 
ţia care şi l-a luat de auxiliar ştiinţific. | 

Foaia de autopsie. — La redactarea deserierii faptelor (visum 
et repertum) expertul se serveşte de Foaia de Autopsie întocmită 
în chiar cursul examenului cadavrului. ” 

Cu drept cuvânt stăruie Letulle asupra valorii considerabile a 
acestui document, nu numai din punctul de vedere judiciar, dar 
şi pur ştiinţific, Impreună cu observaţiunile clinice, foile de au- 
topsie constitue un preţios material de consultat, util progresului 
medicinei. - | . 

Constatările făcute. (deseripţia faptelor şi eventualul istorie), 
în toate ipostazele de intervenţiune a. medicului expert, și consem- 
nate în scris constitue baza, exclusivă “a, raportului. 

4. Discuţiunea faptelor - e necesară întrun raport medico-legal, 
numai întrucât concluziile de tras nu se degajează în mod. neîn- 
doios din visum et repertum. In atare caz, expertul va, supune fiecare 
fapt consiatat unei analize minuţioase, va, căuta să stabilească v 
corelaţiune între ele şi între detaliile notate în istorie; în argumen- 
tarea, sa se va, servi, dacă nevoia o va cere, de interpretările ştiin- 
țifice date în cazuri analoage, pentru ca din această expunere să ve- 
iasă în mod luminos concluziunile pe cari cl se crede îndreptăţit 
să le formuleze.. De accea partea aceasta a raportului poate, după 
împrejurări, căpăta, o extensiune deosebită luând proporţiile unui 
adevărat memoriu de argumentare ştiinţifică. 

9. Concluziile, ca deducţiune logică a tuturor celorlalte părţi ale 
raportului, trebue să fie în totul conforme cu faptele observate şi 
examinate. Iu a. 

Conţinând cel puţin un răspuns la fiecare din întrebările for- 
mulate prin ordonanța de sesizare a expertului, concluziile vor fi 
numerotate în însăş ordinea, chestiunilor tratate de raport şi re-: 
dactate întrun limbaj sobru de o preciziune matematică fără, fraze 
de efect şi de o claritate astfel, ca ele să proeeteze o lumină desă- 
vârşită în spiritul magistraţilor, juraţilor şi avocaţilor pentru edi- 
ficarea cărora e întocmit actul medico-legal. De



702 “CONCLUZIILE RAPORTULUI JUDICIAR 

Concluziile, reprezentând însuş substratul demonstraţiunii 
ştiinţifice a expertului, vor exprima: 1) sau o certitudine absolută 
şi în acest caz vor fi, sub raportul chestiunilor puse, pozitive sau 
negative; 2) sau o încheiere cu rezerve şi în acest caz vor fi condi- 
ționale sau îndoelnice. | 

Anume: dacă elementele adunate în cursul expertizei se. în- 
lănţuese armonie, excluzând posibilitutea oricărei nesigurânţe, con- 

„cluziile vor fi caracterizate: printr'un da sau na categorie, Dacă 
dimpotrivă în legătura diverselor elemente” de edificare se pro- 
duce o soluţiune de continuitate, concluziile se vor resimţi de a- 
ceastă lacună și expertul va conchide că, în lumina datelor ce po- 
sedă, îi e cu neputinţă să se rostească hotărâtor întrun sens sau 
altul, — In caz de certitudine va spune: e deci demonstrat că există 
sau nu există corelaţiune absolută între faptul medical examinat 
şi cazul judiciar în chestiune. In caz de incertitudine, expertul va 
conchide: Nu e demonstrat sau învestigaţiun:le ştiinţifice făcute nu 
ne âigădue de a afirma existența sau inexistența unei atari core- laţiuni. | | - 

E o chestiune de prudenţă, dictată de însăş responsabilitatea 
morală pe care o asumă expertul, de a fi cât se, poate de vireum- 

„spect în formularea concluziilor, îndeosebi atunci când e vorba de „interpretarea unei erori (omisiune, neglijenţă, imperiţie, etc.) re- levată în sarcina unui practician a, cărui intervenţie a dat naştere unci acţiuni în justiţie. In această privinţă vom cita părerile pe „Vremuri (în 1903) exprimate de mai mulţi magiștri ai medicinei legale, întrun caz în care se imputa unui chirurg de a Fă omis su- tura unei răni a, diafragmei: . 
1. „Eu aș îi conchis: | 
0) X. a primit o lovitură de cuțit ale cărei urmări erau" fatal mortale. ! 

50) Nu e demonstrat că dacă sar fi practicat sutura plăgii depe dia- fragmă, desnodământul fatal ar fi fost evital. 
„C) Repeziciunea, cu care peritonita- şi pleurezia sau desvoltat, par a demonstra că intervenţia chirurgicală cra condamnată să dea greș. In orice caz sutura plăgii depe diatragmă nu putea să împiedice mersul Supra-acut al peritonitei şi al pleureziei“, — Brouardel. 
2. „Eu aș fi adăugat: 
»Omisiunea această a putut să contribue la insuccesul intervenţiei, dar lucrul nu e demonstrat”, — Lacassagne. - 
3. „Expertul ar fi putut să răspundă: | 
„Plaga depe diafragmă n'a fost, suturată, Nu âvem de emis vre-o părere asupra faptului, de vreme ce n'am asistat la, intervenţia chirur- gicală și n'am constataţ de visu starea, acestei plăgi pe când rănitul mai - cra în viaţă. Dacă s'ar putea pretinde că insuccesul operaţiei e datorit, poate, absenței suturei, se poate afirma că pleurezia căreia a sucombat bol- navul a putut fi pricinuită de comunicaţia care a putut să se producă între stomac şi pleură, înainte de orice intervenţie”. — G. Jlorache.
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4. „„lixpertul nu are să facă critica tratamentului întrebuințat, afară 
numai dacă lucrul i-a fost formal cerut de, către magistrat”. — Vibert. 

5. „Chestiunea e de a se şti, dacă expertul are căderea de a aprecia, 
cu autoritatea unui practician specializat în intervenţii chirurgicale, 
ceeace el consideră drept o greșeală operatorie, și dacă în adevăr 'această 
greşeală a putut să exercite o influență funestă asupra rezultatului 
operaţiei. 

„După mine, în atare caz, expertul trebue să fie foarie precaut;: ceeace 
€l desaprobă, poate fi aprobat de un specialist, pentrucă medicul-expert 
nu poate cunoaşte toate detaliile icehnicei operatorii, In' cazuri dificile, 
E. von Hofmann, ori de câte ori era însărcinat cu o experliză, reco- 
manda judecătorului şi desemnarea” unui specialist în intervenţii chi-- 

„rurgicule”. — Kolisho. 

Iu nici un caz, judecata, nu “admite ca medicul- expert, în loc de 

o demonstraţie edificatoare, să-i servească o simplă probabilitate, 
după cum se rosteşte Camera de punere sub acuzare depe lângă 
Curtea, de Apel din Craiova -(afacerea St. din Bucureşti). 

Un act de expertiză medico-legală, care conchide la prohahilitatea, 
uvei asfixii prin violenţă, nu poate face convingerea Camerei de punere 
sub acuzare că crima, s'a săvârşit, când această probabilitate nu este co- 
roborată cu depunerile martorilor şi nici cu celelalte acte ale instrucţiunii. 

Şi Camera, de punere sub acuzare își motivează deciziunea pe 
următorul considerent: 

Având în „vedere că această contra-expertiză (făcută de doctorii 
Babeş, Stoicescu şi Bogdan — N. A.) când s'a făcut, cadavrul era în 
putrefacţiune, după cum afirmă, d-nii doctori, fiindcă d-lor zic pe lângă 
aceasta că numeroasele inciziuni făcute la autopsia anterioară au îm- 
piedicat cercetarea medicală și conchid că devine probabilă presupunerea 

„unei asfixii prin violenţă a, copilului Gheorghe născut de Maria. St. 
Având în vedere că justiţia, în orice materie şi mai cu seamă pe- 

nulă, trebue a se rezema pe fapte sigure şi neîndoelnice, îar nau pe proba- 
bilități și în speţă rezultând din contra- -expertiză numai o simplă proba- 

“bilitate, care și această probabilitate neputând deveni o certitudine, nici 
prin depoziţia doctorului Christea, care nu esce coroborată cu nici una 
din numeroasele depuneri de martori ascultați: la, instrucțiune şi nici cu 
celelalte acte, cum: pereheziţiuni și cercetări, na poate face convingerea 
acestei Camere că crima s'a săvârșit. (C. de Apel Craiova, Camera de 
punere sub acuzare, 13 Ian. 1897). 

o 
* + . 

După cum în investigaţiunile sale ştiinţifice expertul nu-şi are 
câmpul îngrădit de chestionarul ordonanţei, tot aşa, în concluziile 
raportului său, are latitudinea de a nu se mărgini la răspunsurile ce 
i se cer,.ci de a udăuga tot ceiace socoate c'ur putea constitui o 
contribuțiu ue utilă la uninarea problemei ce î sa pus. Căci, precum 
am mai spus-o, se poate întâmpla ca soluţiunea acesteia, să nu fie 

decât parţial sau chiar de loc în funcţiune de datele precizate de
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ordonanţă; expertul descoperă lucruri noui, uneori diametralmente 
opuse elementelor instrucției judiciare, şi fireşte, va conchide în 
conformitate cu acest rezultat. El nu va abuza, însă, de această 
libertate, îndepărtându-se prea mult de obiectul expertizei prin 
formularea de păreri conjeeturale. | o 

Repetăm: concluziile vor fi sobre şi clure, evitându-se cu tot dina- 
dinsul întrebuințarea unor termeni cât de puţin vagi; spre. a nu se 
da loc la o răstălmiicire interesată; se va înlătura termenii technici, 
substituindu-li-se cuvinte pe înţelesul celui mai puţin instruit dintre 
Jjuraţi; iar pentru termenii cari mau echivalent în limbajul popular, 
se va pune în  parenteză o perifrază explicativă. Intocmai ca 
pentru descripţie, expertul va, serie: pântece, în loe de abdomen; 
coşul pieptului, în loc de torace; 7gărietură, în loe de excoriaţie; 
vânătae, în loe de echimosă, ete. ete. | 

„% 

x + 

Imdicaţiunile ce preced se referă la orice fel de expertiză me- 
dico-legală. In ce priveşte în deosebi expertiza asupra unui ca- 
davru, concluziunile trebue să conţină indicaţiunea precisă a le- 
ziunii sau leziunilor constatate, precizarea legăturii între leziunea 
sau leziunile examinate şi deces; arătarea dacă moartea a fost na- 
turală sau violentă, adică: urmarea fatală a unui proces de ani- 
hilare firească a, principiului vital; consecinţa nemijlocită a vio- 
lenţei exercitate asupra individului decedat sau rezultatul unei 
cooperări a, efectelor violenţei cu agentul de distrugere al unei 
boli. In acest din urmă caz, concluziile vor determina raportul 
dintre boală şi violenţă, spre a preciza, astfel partea fiecăreia din 
ele în provocarea catastrofei. Atunci când nu sc face dovada unei 
morţi violente, expertul, în concluziile sale, nu se va mărgini să 
declare că moartea a fost naturală, ci va descrie cu toată preciziunea 
şi claritatea dorite leziunea anatoimo-patologică provocătoare «a 
decesului, 

Medicul trebuie să indice care este cauza medicală şi care cauză 
judiciară a morţii, şi tot odată cu ce anume instrument a fost pro- 
vocat decesul. — Să nu se uite că se poate întâmpla ca, în ciuda 
unei autopsii impecabile, să nu se poată determina cauza morţii: 
sunt cauze de morţi, fie naturale fie provocate de unele otrăvuri, 
cari pe cadavru nu lasă nici o leziune. In atare împrejurare, me- 
dicul expert, din vanitatea stupidă de a parada ca, savant, să nu 
se grăbească de a născoci o cauză de moarie (congestiune), ci să 
proceadă la dublul examen — histologice și chimie — al organelor. 
Și se întâmplă ca şi după acest examen complimentar să fie im- 
posibil de a sa descoperi cauza morţii: sunt otrăvuri foarte puter- 
nice, cum sunt acidul cianhydric (ajunge o picătură  picurată în
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ochi), hioscianina, colchicina, curare, ete. (în doze extrem de mici), - 
cari omoară fulgerător, şi, la, analiză, din cauza dozei extrem de 

„reduse, nu se poate găsi nimic. Apoi, simptomels clinice nefiind ob- 
servate atunci când se ivese, ele nu pot fi reconstituite post-mor- | 
tem. — 'Tot aşa, trăsnetul nu lasă nici o urmă. Cu ocazia expertizei 
unui trăsnit, n'am putut demonstra cauza morții decât prin obser-. 
varea ghetelor plesnite (tălpile erau bătute în cuie). — Deasemenea, 
în morţile prin inhibiție (loviturile pe laringe, abdomen, testicule, 
ceafă) se întâmplă să nu se noteze cea mai neînsemnată, leziune. 
(Vezi teza Mina. Minovici, 1888, Paris: „Etude meâdico-lâgale. sur 
la mort subite; ă la suite de coups sur Pabdomen et sur le laryna"). 

Neptitând determina, cauza, fie de moarte violentă fie de moarte 
naturală, expertul o va expune motivat în concluziile provizorii ale 
raportului său, urmând să se rostească definitiv după terminarea 
examenului microscopie ori a analizei chimice. , 

Atunci când magistratul, în ordonanța, sa, pune întrebări spe 
ciale asupra, cauzei şi împrejurărilor morţii, expertul este ţinut a 
răspunde, după concluziune, la fiecare din aceste întrebări, no- 
tându-le cu cifrele 1, 2, 3, ete. sau să arate pentru ce nu poate 
răspunde la anumite întrebări, | | 

* 

+ + 

In caz de contra-expertiză (art. 221 0. Pr. 0.) experţii pot, 
în raportul lor, diseuta faptele, aprecia părerile deja emise şi ar- 
gumenta asupra lor, 

b) Remiterea raportului | 
Am văzut că, odată expertiza terminată, medicul, poate în ca- 

zuri cari nu comportă, nici o posibilitate de controversă, să con- 
chidă pe loc, înmânând fără întârziere autorităţii recherante actul 
medico-legal. In regulă generală, recomandăm ca, expertul să-şi re- 
zerve un interval de cel puţin 48 ore între redactarea şi depunerea 
raportului. E nevoie de acest răgaz, pântru recitirea documen- 
tului şi introducerea eventuală a unor modificări în redacţiune. 

In cazurile mai delicate, cari comportă nu numai o îndelun- 
gată meditare asupra cuprinsului notelor de expertiză dar şi cer- 
cetări complimentare, predarea raportului se poate -amâna'.cu. 
10 zile sau chiar mai mult, răgaz acordat prin Codul de Procedură. 
Civilă: | a 

dirt. 219 (al. 3 şi 4). Acest raport; va fi iscălit de experți şi - depus 
la grefă cu cel puţin zece zile înainte de ziua înfățișării, 

"În caz când experţii-nu vor putea depune : raportul în ' termenul 
de mai sus, li se va putea da, după, a lor cerere, un nou terimea, - 

85008, — Dr. WM, Minovici. Tratat de Medicină Legală. . 45
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Bineînţeles că data remiterii raportului nu poate fi amânată 
la, infinit, pentrucă prin această temporizare se ţine în loc mersul 
Justiţiei, care e în drept să vadă în aceasta manifestarea unei rele- 
voințe dăunătoare, 

Art. 219, al. 4 (0. Pr. C.). Dacă niei pentru noul termen nu vor de- pune lucrarea, faptul nedepunerii raportului se va considera ca o nevoinţă de îndeplinirea sarcinei. | 
Sancţiunile sunt cele arătate la „Mecanismul funcţionării ex- 

perţilor“, 
„. i 

+ 

* x 

Raportul, redactat în întregime numai după notele scrise (când 
e vorba -de o expertiză asupra, unei persoane vii, a petelor şi ur- 
melor, a substanţelor, lucrurilor neînsufleţite, animalelor) ori după 
notele de autopsie nu va conţine nici o ştersătură nerectificată sau 
nemenționată printr'o adnotare parafată. . 

(In stânga hârtiei va lăsa pe fiecare foaie un spaţiu alb. de 
4—5 cm., pentru coaserea actului medico-legal în dosarul judiciar 
al afacerii). | 

Expertul va avea grijă să dateze şi să semneze (pe fiecare pa- 
gină) raportul, pentrucă lipsa datei și a iscăliturii e o omisiune 

esenţială, care atrage . 

înlăturarea raportului 
ca element de: apreci- 
ere.pentru judecată. 

Raportul trebue să fie 
semnat de însuş medici 
asermentat care a prac- 

ticat autopsia, judecata 
neadmiţnd omologarea. 
de către un expert cali- 

  

“Fig, 150.— Desenul ca- Fig:151.—Desenvl ea- ficat a unui act medi- 
pului și al gâtulai (vă- pului şi al gâtului (vă- . an_loo l. 3 : 

ut în față). | zut în profil). co lega » întoemit de un 
, medie care n'a avut a- 

cest mandat din partea justiţiei şi deci raportul e lovit de nulitate: 

__ „Considerând că omologarea doctorului districtului şi a consiliului 
medical, nefiind prevăzută în lege, nu poate complecta un act pentru care 
legea hotărăște persoana care să-l dea în toată întinderea, lui şi propria sa 
răspundere”, .. 

In consecinţă, „Curtea anulează visum ct repertum făcut în acest; 
proces“. (Cas., 23 Octombrie 1864). - 

- Anezate la raport — depe care îşi păstrează o copie — expertul 
depune şi piesele de convingere: gloanţe, desenuri (fi. 150—158)
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pe-cari notează leziunile, fotografii, ete., de cari s'a servit la formu- 
larea, concluziilor sale. | 

Cu remiterea raportului, rolul expertului nu e încheiat, pen- 
trucă cl trebue să rămână la dispoziţia justiţiei pentru lămuririle 
complimentare ce aceasta, le-ar găsi necesare. 

* . 
* * ' 

Rapoartele în materie penală şi cele în materie civilă, (pentru 
acestea din urmă însă numai în caz când tribunalul a acordat bene- 
ficiul asistenţei judici- - 
are) se fac pe hârtie li- 
beră. Rapoartele în ma- 
terie civilă pe coli tim- 
brate (10 lei de coală). 
Timbrarea insuficientă 
atrage pentru expert a- - 

menda preserisă de le- 
ea timbrului: 

"Conform legii timbru- 
lui, dacă un act de ex- 
pertiză a fost încheiat pe 
o coală subtimbrată, ex- 
pertul e pasibil de amenda, 
edictată. (Cas., 13 Febru- . 
arie 1906). 

Jar expertul care, în 
lucrarea sa, se va fi ser- 
vit de acte supuse legii - 
timbrului dar netimbrate 
Sau insuficient :timbrate, . 
lipsite de viza pentru tim- 
bru sau impozitul propor- 
ţional, ori pentru cari s'a a 
plătit un impozit propor- - Fig, 152.— Desenul trunchiului. 
țional mai mie de câţ cel 
prevăzut de lege, e pedepsit, întâia, oară dacă valoarea taxei de timbru 
sau a, impozitului proporţional nu trece de 500 lei, cu o amendă de 500 
lei; dacă valoarea, aceasta trece de 500 lei, amenda, e îndoitul cifrei drep- 
turilor datorate fiscului. In caz de recidivă, e pedepsit cu plata îndoitului 
acestor amenzi. E 

După cum am arătat şi pentru certificatele medicale, utilizarea unui 
timbru saua unei coli timbrate, cari au mai fost întrebuințate, e pedepsită 
cu o amendă dela 500 lei la 2.000 lei sau cu închisoarea dela 15:zile 
la 6 luni. n a e 

Preseripțiunea e de 5 ani dela 'data, înregistrării raportului ne- 
dico-legal. . N | 
„Apelul în contra procesului-verbal de contravenţiune, aprobat de mi- 

nisterul de finanţe, se îndreaptă, în termen de 20 zile-dela comunicarea. 
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acestui proves-verbal, Ik. tribunalul de primă instanţă, în resortul căruia 

s'a constatat, contravenţia. - 

e) Revizuirea raportului. | 

Toate rapoartele medico-legale, fără absolut nici o excepție, 

sunt supuse revizuirii şi aprobării Comisiunii Medico-Legale depe 

lângă Ministerul Sănătăţii și Oerotirilor Sociale (Art. 93 L. S.). 

| Revizuirea, aceasta nu e o 
simplă formalitate, ci un. act 
de control sever, spre a se 
pune justiţia la adăpostul u- 
tilizării unor elemente . de 
convingere cari nu oferă 
toate garanţiile de seriozitate 

ştiinţifică şi de probitate pro- - 
fesională. Ca preşedinte al 
Comisiunii medico-legale am 

“avut nu odată prilejul să mă 
" isbese, în verificarea rapoar- 

telor, nu numai de o igno- 
ranţă crasă, dar şi de o rea- 
credință şi de o parţialitate 
evidentă. Sunt apoi şi cazuri 
în cari, involuntar, se stre- 
coară în raport câte o eroare 
grosieră care denaturează, 
parţial sau total, concluziile, 

"în cazul cel mai bun deschide 
o portiţă unei cotroverse de 

interpretare  prejudiciabilă 
interesului justiţiei. Şi a- 

Fig. 153.— Desenul scheletului trunchiului ceasta e 0 urmare dezastroa- 
(văzut în faţă). „să a lipsei unui corp speciăl 

de 'medici-legişti cu 'expe- 
rienţă dobândită şi în ireproşabile condițiuni de funcţionare. o 

“Omisiunea, revizuirii poate atrage nulitatea raportului medico-" 
legal, atunci când e în prealabil invocată în faţa instanţei de fond: 

    
Neregularitatea actului: medico-legal, care a servit de bază con- 

damnării acuzatului, pentrucă n'a fost supus revizuirii şi aprobării Co- 
misiunii Medico-Legale, după cum cere art. 89 (actul 93) din Legea Sa- 
nitară, nu poate fi invceată pentru prima oară înaintea Curţii de Ca- 
sație. (Cas., S. II, Decembrie 1914).. 

Cu regret constatăm că mulți medici-experţi aduce o mare întâr-. 
ziere în depunerea raportului. Comisia, medico-legală adesea gă-
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sește necesară, o contra-expertiză: or, cum s'o mai ordone pe aceasta, . 
dacă raportul vine după câteva luni sau chiar câţiva ani dela fa- 

cerea primei expertize ? 
Comisia medico-legală — al cărei rol nu este al unui simplu 

biurou de înregistrare, cum în necunoştinţă de cauză cred unii ma- 
gistraţi, ci unul de minuţios şi sever control ştiințifie — păstrează 
o copie depe raportul cu verificarea căruia e sesizată, iar origi- 
nalul e înapoiat justiţiei. Aşa că medicul-expert îşi va, serie Ta- 
portul în trei exemplare: două pentru justiţie şi unul pentru sine, 
spre a-i servi ulterior la facerea depoziţiei orale. a 

B. RAPORTUL ADMINISTRATIV 

Raportul acesta — care este încheierea unei lucrări de exper- 

tiză în chestiuni, cari interesează salubritatea publică sau higiena 
alimentară — cuprinde trei 
părţi: 1) preambulul; 2) expu- 

nerea faptelor; 3) concluziunile. 
Medicul e chemat să întoe- 

mească un asemenea raport, 

când, deopildă, e însărcinat de 

autoritatea administrativă să se 
pronunţe asupra autorizaţiei de 
construire și funcţionare a unei 

fabrici, dacă emanaţiunile unei 
exploataţiuni industriale sunt 
sau nu de natură a, vicia aerul 
în interior și în afară; dacă în 

fabrică sau uzină nu se între- 
buinţează substanţe de natură 
a vătăma sănătatea personalu- 

lui; dacă atelierul sau fabrica 

întrunește condiţiunile de hi- 
gienă cerute; dacă produsele a- - 
limentare puse în consumaţie 
nu sunt alterate, sau dacă suro- 
gatele datorite sintezăi chimice 
nu sunt de natură a primejdui 
sănătatea consumatorilor; dacă 
apa e potabilă, ete. ete. 

Tot raport administrativ e co- , 
municarea scrisă făcută de medic însărcinat să refere asupra mă- 
surilor de luat în caz de epidemie, de crearea de lazarete; asupra 
stării higienice a închisorilor, şcolilor, localurilor de spectacol, ete., 

“asupra, funcţionării caselor de sănătate. : 

  
Fig 154. — Desenul scheletului trun- 

chiului (văzut din spate). 
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C. RAPORTUL DE ESTIMAŢIUNE 

_Un asemenea raport e încheierea unei expertize în caz de 
neînțelegere între client şi medicul curant sau chirurgul asupra ono- 
rariilor cuvenite, sau de litigiu între un bolnav ori familia lui și 
farmacistul care a furnizat medicamentele, asupra notei de plată. 

a) Onorariile medicului. — Având să facă un raport asupra pre- 

  
Fig. 155. ——.Desenul scheletului Fig. 156. — Desenul braţelor. 

trunchiului (râzut în profil). 

tenţiunilor de onorarii ale unui confrate, expertul, după preserip- 
ţiunile lui Devaux, Orfila, şi Tourdes, trebue să se călăuzească după, 

următoarele consideraţiuni: 1) dificultatea. diagnosticului şi a te- 
rapeuticei; 2) durata şi caracterul de gravitate a bolii; 3) numărul 
vizitelor şi distanţa care separă pe medie de bolnav; 4) rezultatul 
obţinut prin administrarea tratamentului ori prin intervenţia, chi- 
rurgicală; 5) starea materială a bolnavului şi familiei lui; 6) re- 
numele -practicianului; 7) dacă metoda de tratament urmată de 
medie ori de chirurg a fost de natură să prelungească boala sau 
chiar să-i provoace un sfârșit funest; 8).dacă tratamentul a fost
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destul de asiduu, — cu un cuvânt dacă omul artei s'a achitaţ în 
conștiință de toate îndatoririle impuse de deontologia, medicală. . 

Devauz, îndeosebi, recomandă expertului să ţină seamă şi de 
meritul operaţiei, pentrucă o in- 

tervenţie chirurgicală, care recla- 

mă multă dexteritate şi experien- 
ță, ori e penibilă şi laborioasă, tre- 

bue să fie mai bine retribuită de- 

cât una care e uşoară şi obiei- 
nuită, ' Deasemenea, expertul va : 
ține seama şi de consideraţia că | 
sunt unele. boli de natură atât de 
-gravă şi cu complicaţiuni atât de 
periculoase, că vindecarea lor re- 
clamă un tratament îndelungat, 

ceeace poate părea bolnavului sau 

celor din jurul lui ca o prelungire 
caleulată; după cum sunt boli u- 
goare în aparenţă dar cari, dato- 

rită relei dispoziţii a individului, 
durează mult și sunt foarte rebele 

la vindecat. — Fireşte sunt şi şar- 

latani cari îşi fac un izvor de câş- 

tig din exploatarea, unei boli, dar 
atari excepţii ruşinoase nu pot in- 
dritui suspectarea cinstei profesi- 
onale a medicului în general. Dând 
peste un şarlatan, expertul trebue 

  
Fig. 157.— Desenul membrelor inferioare. 

să fie neîndurător, denunţând toate manoperele lui infame, şi astfel 

   
Fig. 158.— Desenul picioarelor și al tălpii piciorului. 

va aduce un netăgăduit 
serviciu societăţii în ge- 

neral şi corporației 

medicale în particular, 

contribuind la înfiera- 
rea şi stârpirea unor 
practice degradatoare. 

Expertul îşi va re- 
dacta . concluziile pe 
două coloane: pe una.va 
înşira sumele reclamate" 

de practician (pe eate- 

| 

” zorii de servicii), pe cealaltă cifrele rectificate după dreapta sa chib- 
zuinţă.
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Apoi va, încheia fixând cifra totală alocată medicului sau chi- 
rurgului pentru îngrijirile date bolnavului. 

- Dacă găseşte că pretenţiunile practicianului au fost nu numai 
în marginile remuneraţiei cuvenite dar chiar sub această limită, 
expertul îşi va, consemna acâastă părere, ca un omagiu adus seru-. 
pulului de conştiinţă a] confratelui. î 

Dacă nota medicului cuprinde şi o reclamaţiune de plată a 
unor medicamente sau aparate, expertul va fixa preţul lor după 
tariful în vigoare în farmacii. | 

' d) Nota farmacistului. — In raportul său de estimaţiune, me- 
dicul-expert va, lua ca bază nu numai tariful în vigoare dar şi ca-: 
litatea, specialităţilor, dacă farmacistul a furnizat Şi atari me- 

dicamente. 

   



CAP. TA 

DEPOZIŢIA ORALĂ. 

în faţa instanţelor civile şi corecţionale şi a 

Curţii cu juri). 

„Îl faut savoir affirmer ou s 'abstenir, combattre 
le sophisme, mainfenir son opinion contre les en-' 
traînements de l'accusation ou de la defense, dis- 
cuter: avec moderation opinion des collegues, 
avouer une erreur"i, 

: - Gabriel Tourdes. 

Observam mai sus, 'că misiunea expertului nu e terminată cu 

depunerea raportului, care e prima fază a intervenţiunii omului de 

artă; a doua fază e aceea a lămuririlor complimentare atât în ca- 
binotul judecătorului de instrucţie cât şi în faţa Camerei de punere 

- sub acuzare, a :Tribunalului sau a Curţii. -. 

Codul de Procedură Civilă are o dispoziţie formală cu pr ivire 
la depoziţia orală a experţilor. 

Art. 220. — La şedinţa însemnată pentru ascultarea; raportului ex- 

perților, grefierul va da cetire acestui raport. 
„Judecătorii vor putea, să încuviințeze înfăţişarea, experţilor la, jude- 

cată pentru a da şi alte lămuriri. 

1. Sancţiunile refuzului de a răspunde la citaţie. 

_a) Chemat, expertul trebue să răspundă Ta citația primită. 
Imbrăcând de astă dată calitatea de inartor, i se ăplică toafe arti- 

colele din Codul Penal, Codurile de Procedură Civilă şi Penală 
referitoare la mărturia în justiţie. Sub nici un cuvânt, expertul 

nu se poate sustrage acestei îndatoriri, el neputând invoca obiec- 
țiunea că n'ar mai avea nimia de adăugat ori de suprimat din actul 

„medico-legal (raport, certificat sau consultaţie medico-legală) re- 

dactat, subseris şi înmânat de el autorităţii comitente. 
Art. 77 C. Pr. P. (reprodus la: „Datoriile medicului faţă de so- 

cietate; medicul martor“) preserie o amendă până la 200 Jei (mă- 
rită de 10 ori conform legii din 25 Martie 1923) şi lansarea manda- 
tului de aducere, în caz de neurmare la citarea făcută de judecătorul 

de instrucţie.



=
 
=
 
=
 

DEPUZIȚIA ORALĂ 

„Neîntăţişarea expertului în faţa Curţii cu juraţi atrage pentru 
el condamnarea la aceiaş pedeapsă: 

Art. 329 (C. Pr. P.). — Martorii cari nu se vor fi înfățișat după 
citațiunea preşedintelui sau 'a, judecătorului ce îl înlocueşte şi cari nu vor 
fi justificat de niseari-va, împiedecări legale ce i-au oprit; de a se în- 
fățişa, sau cati vor refuza de a da a lor mărturie, vor fi: judecaţi de 
Curte şi pedepsiţi conform art. 77. 

b) Expertul — a cărui depoziţie orală e socotită indispensabilă 
şi din cauza neînfăţişerii căruia desbaterile au fost întrerupte şi 
amânate — e condamnat la cheltuelile procesului: 

Art. 378 (C. Pr. P.). — Dacă din cauza, neînfățişării martorului, pro- 
 cesul se amână pentru sesiunea, viitoare, toate cheltuelile procesului vor 

fi puse, chiar prin deciziunea de amânare, în sarcina martorului neur- 
mător a veni, și după cererea ministerului public, se va pune la cale 
împlinirea. 

„Aceiaş deciziune va 'ordona încă ca acel martor, să fie adus prin 
putere publică înaintea Curţii spre a fi ascultat. 

Şi cu toate acestea, în toate cazurile, martorul care nu se va înfățișa, 
sau care va refuza, ori de a jura, ori de a mărturisi, va fi condamnat 
la pedeapsa. prescrisă de art. 77, 

Invocând, însă,-la a doua înfăţişare scuza, forţei majore, ex- 
pertul poate fi iertat de pedeapsa rostită contra lui: 

„Art. 78 (C. Pr. P.). — Martorul care, pentru motiv de nevenire, va 
fi condamnat la, amendă, şi care, în urma celei de a doua citaţiuni, va 
produce înaintea judecătorului de instrucțiune legitime motive cari 
l-au împiedicat de a veni, va putea fi, după concluziunile procurorului, 
descărcat de plata amenzii. , 

Art. 379 (C. Pr. P). — Calea opozițiunii va. fi deschisă contra 
acestor condamnări (Art. 378 C. Pr. P. —N. A.), în termen de 10 zile, mai mult câte o zi pentru ficeare distanță de 2 miriametri, socotindu-se 
acest termen din ziua primirii deciziunii condamnatoare, în copie, de mar- 
iorul condamnat sau la, domiciliul său. - 

Opoziţiunea, va fi primită atunci când martorul va, proba că a avut legitime împiedicări, sau amenda, pronunțată în contra sa trebuie să fie 
micșorată. ” 

c) Pedeapsa amenzii şi a suportării cheltuelilor procesului 
(art. 77 şi 378 C. Pr. P.) poate fi agravată şi cu o condamnare 
la închisoare: 

| 
Art. 192 (C. P.). — Martorii și juraţii, în materie penală, cari, sub un pretext neadevărat, nu vor veni la chemarea ce li se va face, se vor putea osândi, pe lângă amenzile ce se vor pronunţa pentru nevenirea, lor, şi la o închisoare dela 15 zile până la 2 luni. Se 
d) Neprezentarea expertului, citat spre a-şi face depoziţia 

orală, e pedepsită și în civil, prin aplicarea sancțiunii preserise de 
Codul de Procedură Civilă: .



DE POZIȚIA ORALĂ „145 

“Art. 188. — Martorul citat, care nu vine înaintea judecății, se va 

osândi la o amendă care nu va fi mai mare de 100 lei şi se va, cita 

din nou. - ). Ş 

Art. 189. — Dacă şi după această citare tot nu vine, se va osândi 

la o amendă care. nu va trece peste 300 lei și se va putea da în 

contra lui mandat de aducere. . 

(Amenda, conform legii din 25 Martie 1993, e mărită de 

10 ori —N. A.). 

" Justificându-şi absenţa, obţine iertarea amenzii: 

Art. 190. — Dacă martorul se justifică pentru ce n'a putut veni, se 

va putea scuti de amenda pronunţată, în contra-i. 

e) Intâmplându-se, în civil, ca expertul să nu poată fi ascultat 

în şedinţa pentru care a fost chemat, el se va, prezenta, la noul 

termen, despre care va lua cunoștință, fără a mai aştepta o nouă 

citaţie: 

Art. 205 C. Pr. C. — Dacă toţi martorii citați nu pot fi ascultați în 

aceiaş şedinţă, cercetarea se va urma la o altă şedinţă, fără alte citaţii. 

2. Formalităţile audierii expertului. 

Dacă nu sunt obiecţiuni de făcut asupra formei citării, nu se 

poate însă îndeajuns stărui, după cum am mai făcut-o, asupra gre- 

şelii de concepţie după care medicul expert e asimilat în totul unui! 

martor obicinuit şi tratat ca atare, cu toate că expertul nu e-un 

martor propriu-zis: lui nu i se cere să comunice ce ştiinţă are din 

auzite ori din văzute, ci să arate cum a căutat şi a descoperit ade- 

vărul cu privire la faptul medical, iar nu la infracțiunea însăşi care 

formează obiectul depoziţiei martorului comuu. Această anomalie 

nu există în alte țări ca Germania şi Austria, unde medicul-legist 

în calitatea, lui de expert, nu numai că nu e tratat ca un martor 

oarecare, ci e chiar dispensat, în şedinţă publică, de reînoirea ju 

rământului odată prestat în momentul când a, primit misiunea de a 

face expertiza. ” 

La noi, sub imperiul legii în vigoare, medicului-expert chemat 

a-şi susţine şi argumenta, concluziile raportului, i se aplică (la 

juraţi) dispoziţia comună tuturor. martorilor, din Codul de Proce- 

dură Penală: 

Art. 341. — Preşedintele va, ordona, martorilor să se retragă în camera, 

ce-i se va destina. Nici unul din ei nu va eşi de acolo până în 

momentul când va fi chemat să-şi dea mărturia. | 
Preşedintele va lua, măsuri spre a opri pe martori de a vorbi unii 

cu alţii despre delict și despre acuzat, mai înainte de a-și face depoziţiunile. 

Simpla citire a acestei dispoziţiuni ne arată, cât de dăună- 

toare prestigiului auxiliarului asermentat al justiţiei e această con-
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îuzie ce se face între medicul-expert şi restul martorilor, Să-i impui 
“omului artei, — a cărui depoziţie e, în multe cazuri, pivotul între- 
gului sistem de judecătă a cauzei evocate în faţa instanţei repre- 
sive, — supliciul unei promiscuități adeseori degradatoare! In 
această privință, Brouardel citează (pentru Franţa, unde expertului 
se aplică regimul în uz şi la noi) cazul medicului Lassăgue care, 
timp de trei ore, a fost ţinut închis, în camera, martorilor, laolaltă 
cu întregul „efectiv“ al unei case de toleranţă... Pe când în Ger- 
mania și Austria, expertul își așteaptă, în chiar sala de desbateri, | „rândul de-a fi chemat la bară şi i se ia depoziţia după ce sa 
isprăvit cu audierea, tuturor celorlalți martori. Aceasta, pentru că e 
în însuş interesul justiţiei ca medicul să asculte toate depoziţiile 
martorilor în cauză, ca unul ce e indicat, prin însăş pregătirea lui " specială, de a: sesiza, toate nuanțele şi a stabili .o legătură 
logică între amănuntele astfel aflate şi datele ştiinţifice de cari sa servit la întocmirea raportului său. — Numai când e vorba de 
ascultarea mai multor experţi în aceiaş cauză e necesar ca, după terminarea audierii tuturor celorlalți martori, președintele să-i izo- leze şi să proceadă la audierea, lor treptată. Dispoziţie justificată 
prin preocuparea ca nu cumva, depoziţia unuia din experţi să in- fluenţeze pe aceea a colegilor săi. 

Dacă procesul ui-mează să se suspende sau să se amâne înainte 
"de ascultarea, expertului, acesta, invocând motive binecuvântate (im- "posibilitatea de a-şi întrerupe lucrările în momentul reluării des- 
baterilor sau în ziua nouei înfățișări) poate cere şi obţine atât 
dela preşedintele instanţei civilo-corecționale cât şi dela preşedin- tele Curţii cu juraţi de.a-şi face imediat depoziţia, Aceasta .e con- „semnată în dosar, la - dispoziţia părţilor interesate pentru dezba- 
terile ulterioare. . 5 

„3. Depoziţia. 

a) Din camera, martorilor, expertul e chemat să-şi facă de- poziţia după ce mai întâiu — în conformitate cu art. 72 (în faţa judecătorului de instrucţie), art, 153 (în faţa tribunalelor poliţie: 
neşti şi corecţionale), art. 342 C. Pr. P. (în faţa Curţii cu juraţi) - şi art. 218 C. Pr. C. (în materie civilă) — prestează jurământul pre- 
scris de art. 196 şi 241 C. Pr. Q. (al cărui text Pam reprodus 
la „Regulile expertizei — medicul martor“). 

D) Jurământul, a cărui prestare e unul din clementele esen- 
ţiale ale legalităţii expertizei, nu e însă de rigoare, atunci când ex- 
pertul semnatar al raportului e' citat ca, printr'o depoziţie orală, 
să-şi susțină concluziile ori să dea lămuriri complimentare. Așa a 
hotărât Curtea noastră de Casaţie, pentru prima oară în 1883:
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Judecătorii au facultatea, de a ordona înfăţişarea în judecată a, ex- 
perţilor sau numai a unuia, din ei, mai cu seamă când e unanimitate, spre 
a da, lămuriri verbale, fără ca în asemenea caz să mai fie nevoie de. alt 
jurământ, de cât acela pe care l-au săvârşit la numirea lor de experţi în 
cauză. (Cas., S. I, 21 Ianuarie 1883, B. p. 44). 

Unsprezece ani mai târziu, Curtea Supremă îşi confirmă a- 
ceastă jurisprudenţă, şi de astă dată fără a mai pomeni de unani- 
mitatea de păreri invocată în prima decizie: ajunge ca expertul să 
fi fost asermentat în momentul întoemirii raportului, pentruca, 
formalitatea jurământului să nu mai fie necesară la facerea de- 

poziţiei orale: 

Judecătorii pot să ordone înfăţişarea, expertului la, judecată pentru 
a da explicaţii verbale, cari ar lămuri mai bine raportul scris, fără ca să 
fie nevoie-de un al doilea jurământ pe lângă cel deja pr ostat înainte de 
începerea expertizei. (Cas., S. I, 18 Martie 1894, B. p. 415). 

c) Jurământul nu e necesar nici chiar atunci când, înainte de 
a-şi face depoziţiă, expertul e invitat de. tribunal să-şi revadă ra- 
portul şi să-i susţină ulterior concluziile printr”'o expunere orală: 

Dacă, în urma depunerii raportului de expertiză, tribunalul a dispus 
chemarea, expertului pentru lămuriri orale și apoi l-a invitat să-şi revadă 
raportul şi a da lămuriri nu e nevoie de un nou jurământ. (Cas., $. III, 20 

„Iunie 1912). 

d) O omisiune esenţială, de natură a atrage nulitatea măr- 
turiei, o constitue lipsa forimalităţii jurământului, atunci când me- 
dicul, chemat ca expert în audienţă — fie la cererea ministerului 
public, sau a, uneia din părţile interesate, fie în virtutea puterii 
discreţionare a preşedintelui Curţii cu juraţi — nu e în prealabil 

asermentat. 
€) In caz când, pentru audiţia orală şi sub formă de consul- 

_taţie medico-legală se recurge la luminile unui expert strein admis 
de .judecată, acesta .va putea fi ascultat fie ca martor (în care caz 
va depune legiuitul jurământ) fie ca informator în virtutea, 

puterii disereţionare a preşedintelui, Curţii cu juraţi (art. 302 
C. Pr. P.). 

“Un atâre expert, “nevorbind” limba ţării, va fi ascultat cu 

ajutorul unui interpret, care în nici un caz nu va putea fi vre- 
unul din colegii săi români citați în aceia cauză judiciară (arti- 

colul 357 C. Pr. P.) -. 
* 

* + 

f) La invitaţia preşedintelui, medicul face o expunere orală a 
lucrării sale de expertiză, fără a uvea voie, de cât cu autorizaţia 

* expresă a magistratului care conduce desbaterile, de a se folosi de
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note, fotografii, desenuri, ete. O atare autorizaţie îi poate fi dată 
în cazuri excepţionale, atunci, când pentru o mai bună lămurire a 
faptului medical, e absolut necesar de a-şi sprijini argumentarea 
pe cifre şi date documentare a căror exactitate şi precizie riscă de 
a îi deformate de memorie. Dreptul expertului de a se servi de note 
a tost consfințit în Franţa print'o jurisprudență a Curţii de 
Casaţie. | 

Caracterul strict oral al depoziţiei în şedinţă publică e prescris 
şi de Codul de Procedură Civilă: 

Art. 198. — Martorul va, mărturisi fără să aibă voie de a, citi măr- 
turia ce are de făcut înaintea, judecății. 

-g)' Depoziţia e o refacere verbală a raportului, cu latitudinea 
însă pentru expert de a-l amplifica — fără a, face totuși ceea ce ar 
putea îi luat drept o dizertaţiune ştiinţitică —, atunci când so- 
coate că anume părţi trebuese lămurite şi mai mult, pentru dega- 
jarea adevărului ştiinţific. Urmează deci. că expertul are nu numai 
dreptul dar şi datoria morală de a rectifiea eventualele erori ce 
sar fi strecurat în concluziile sale — erori datorite fie unei inter- 
pretări insuficient întemeiată, fie descoperirii unui fapt nou în in- 
tervalul scurs între depunerea raportului şi evocarea afacerii în şe- 
dinţă publică, Căci „strein de aplicarea legii, neavând nici să ple- | 
deze nici să acuze“ (Lacassagne), medicul-expert, în intervenţia sa 
în faţa justiţiei, trebue să fie stăpânit numai de grija de a lumina 
judecata acelora, cari au chemarea legală de a aplica, pe temeiul 
consultaţiunii sale, sancţiunile edictate de cod.. 

__ Nesupuse altui control decât acela al competinţei sale ştiinţi- 
fice şi conştiinţei sale de om, afirmaţiunile expertului trebue să 
fie strict obiective, să nu oglindească nici cea mai slabă nuanţă de 
sentiment personal. Afacerea judiciară nu-l interesează decât prin 
laturea, științifică a faptului medical, desfășurarea, şi desnodă- 
mântul acţiunii fiind de resortul exclusiv a] judecătorilor şi ju- 
raților: „I/expert, doit fournir les 6l&ments pratiques d'une con- 
clusion raisonnâe et scientifique; sans sattacher ă ses consâquen- 
ces“ ('Tourdes). Nesocotind această limită impusă intervenţiei sale 
în justiţie, expertul depăşeşte rolul său de ausiliar informativ şi 
riscă să i se socoată depoziţia ca. nulă, şi neavenită, după cum a 
declarat Curtea de Apel din Rouen (Franţa), care şi-a motivat 
deciziunea pe următorul considerent: | 

Experții, depăşindu-şi misiunea pur medicală care le fusese încre- dinţată, au socotit că pot alăuga că „această greşeală nu intră în cate- goria- greşelilor grave susceptibile de a cădea sub aplicarea art. 309 şi 310 din Codul Penal“.  - . a , pa 
.
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h) Trebuind să se bizuie numai pe memoria sa — autorizaţia 

de a. servi de însemnări serise fiind precum am arătat, o excepţie — 
expertul trebue să-şi prepare depoziția. Pentru aceasta se va folosi 
de copia raportului său, făcută înainte de.remiterea acestuia. Mă- 
sură de precauţiune necesară, pentrucă uneori trec luni şi, poate 
chiar ani între momentul depunetii actului medico-legal şi citarea 
medicului pentru. susținerea orală a concluziunilor sale. Făcută pe 
un plan chibzuit croit, preparaţiunea aceasta nu va nesocoti nici 
unul din elementele expertizei, pentrucă la sfârșitul depoziţiei ex- 
pertul se poate găsi în faţa unor întrebări puse fie (2 apărare, fie de 
acuzare, fie de juraţi, fie de magistraţii cari conduce desbaterile,—în- 

trebări socotite utile pentru luminarea unor puncte ?nsiderate ob- 
scure. Intrebările avocaţilor şi juraţilor se fac prin mijlocirea pre- 
ședintelui, iar expertul, în răspunsurile sale, se adresează exclusiv 
juraţilor. — In cursul depoziţiei, însă, expertul nu poate fi 
întrerupt: - 

"Art. 344 (c. Pr. P., al. 2, 3, şi H). — Martorul nu va putea, să 
fie întrerupt, acuzatul sau apărătorul său vor putea, să adreseze, prin 
organul preşedintelui, întrebări martorului, după ce acesta: va fi ter- 
mirat arătările sale; vor putea încă să zică, "atât în contra martorului cât 
şi în contra mărturiei, tot ce ar crede de folos la apărarea acuzatului. 

Preşedintele va putea să „ceară dela martori şi dela acuzat toate 
lămuririle ce va, judeca, necesare pentru desvelirea, adevărului. 

Judecătorii, ministerul public: şi juraţii vor avea, aceiaş facultate, 
după ce mai întâiu vor cere cuvântul dela preşedinte. Partea civilă nu va 
putea să facă: întrebări martorilor sau acuzatului decât prin. organul 
președintelui. 

„Art. 351 0; Pr. P. — _ Acuzatul va, putea, cere, după depunerea mar- 
torilor, retragerea lor din auditor, sau a unora dintr'înșii, introducerea şi 
ascultarea lor din nou, sau în parte sau în prezența celorlalți. 

Ministerul public .va avea, aceiaş facultate. . 
Președintele va, putea, ordona aceasta şi din oficiu. 

In civil, şi partea, civilă are dreptul de a pune direct întrebări 
expertului: 

Art. 199 C. Pr. 0. — Părţile, judecătorul, precum şi procurorul vor 
putea adresa martorului orice chestiuni prin mijlocirea, președintelui, care- 
este î în drept a autoriza, pe parle a, pune întrebări martorului deadreptul.. 

î) Atât în depoziţia sa iniţială cât şi în “Iăimuririle complimen- 
lare ce e chemat să dea în audienţă, expertul se va sili să fie cât 
se poate de explicat, evitând pe cât cu putință termeni şi formule 

greu de înţeles: „Nu trebue uitat — observă Brouardel — că vă 
adresaţi unor persoane incompetente, magistrați, avocaţi sau 
juraţi“. Misiunea lui fiind de a face accesibilă priceperea unui: caz 

ştiinţific, expertul va stărui asupra tuturor laturilor lui, căutând 
N .
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să citească în ochii acelora, la'cari se adresează, dacă explicaţiunile 
lui au fost de natură să înlăture cea mai mică; obscuritate şi nu 
va, trece mai departe decât după ce va fi căpătat convingerea ca 
risipit orice nedumerire. — Dacă în expunerea lui,. îndeosebi în 
cazurile de atentat la pudoare, siluire, inversiune, crimă sadică, se 
loveşte de dificultatea de a găsi termeni populari, cari să nu fri- 
zeze obscenitatea, expertul poate solicita preşedintelui să declare. 
şedinţa secretă pentru durata, necesară acestei expuneri. — Chesti-- 
unea se simplifică, atunci când printre juraţi. se află şi un medie 
pe care expertul îl roagă ca, în camera de chibzuire, să le explice 
valoarea, termenilor pe cari nu i-a, putut traduce în limbaj popular. 

Depoziţia orală nefiind încătuşată de: forma oarecum stereo- 
tipă a raportului scris, expertul are toată libertatea în alcătuirea 
planului său de expunere, în construirea demonstraţiunii sale pentru 
fiecare din concluziile actului scris sau pentru concluziile compli-. 
mentare la cari va fi ulterior ajuns. Legând faptele între ele aşa 
cum va chibzui că e mai bine spre a revărsa în minţi cât mai multă 
lumină, va, face ca, aceste concluziuni să fie acceptate ca expresi- 
unea neîndoioasă a adevărului ştiinţitie. i 

3). Baza depoziţiei fiind coneluziunile, expertul nu va utiliza 
“ istoricul şi deseripţia faptelor decât în măsura în care aceasta apare 
necesar; efortul lui principal va fi consacrat justificării închie-. 
rilor la, cari în mod firese l-a adus-luerarea sa ştiinţifică. De aceea, 
inversând, ordinea adaptată pentru redactarea actului scris, el va. 
porni dela concluziuni, invocând şi analizând pentru fiecare din ele 
elementele respective consemnate în raport. | 
„_k) Am văzut că prin' aplicarea art. 344 Q. Pr. P., expertul 

poate fi solicitat să-şi complecteze lămuririle odată date asupra 
unuia, sau mai multora, din punctele depoziţiei sale, ori chiar să 
răspundă la întrebări privitoare la fapte cari n'au fost atinse în ra- 
portul său scris și cari s'au degajat în cursul desbaterilor. Dacă 
pentru explicaţiile complimentare are la îndemână constatările con- 
semnate în actul medico-legal, pentru explicarea, faptelor noui nu 
are să se servească decât de bagajul ştiinţei şi experienţei .sale. 
Și în formularea părerii, el va căuta, să fie de o prudenţă extremă, 
ferindu-se de afirmaţiuni pripite; la nevoie, va putea propune un 
supliment de expertiză. | 

* 

x 1... 

1) Uneori. medicul-legist e chemat a-şi face depoziţia. orală şi 
fără a, fi fost însărcinat în prealabil cu o expertiză în cazul care. 
formează obiectul desbaterilor. 1 se cere, precum am arătat la „Me- 
canismul funcţionării experţilor“, o consultare medico-legală orală: 

7
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„Art. 319.0. Pr. P. — Martorii produşi de ministerul public sau de 
acuzat vor fi ascultați la desbateri chiar și fără să fi făcub mai dinainte 
arătările lor în scris, precum asemenea, şi fără a fi fost chemaţi; este 
destul în toate cazurile ca aceşti martori să fi fost arătaţi în lista menţio- . 
nată prin art. 840. 

.. In nici un caz, o atare consultâţie orală — pe'care judecata e 
liberă so admită sau mi — nu poate avea. caracterul unei re- 

„ faceri a “expertizei eu care” medicul citat-nu fusese în prealabil în- 
„_săreinat, chiar şi atunci când el a participat oficios la îndeplinirea, 

- actului de expertiză. In acest sens sa rostit Camera, de punere sub 
acuzare de pe lângă Curtea de Apel din Craiova în celebra afacere 
de pruncucidere St. (București, 1896): . 

- Având în vedere că D-l Procuror General mai cere azi a, se face un 
nou supliment de instrucţiune, chemându-se ca martori doctorul Christea,: 
doctorul Stoenescu şi dostorandul N. Minovici, susţinând că aceste per- 
soane, asistând la autopsia cadavrului, au putut vedea leziunile externe și 
interne şi să arate ce influenţă au: avut aceste leziuni asupra, morţii 
copilului; 

" „Având în vedere că nici doctorul Christea, nici doctorul Stoenescu, 
nici doctorandul N. Minovici na au fost însărcinaţi de instrucțiune ca să 
facă autopsia cadavrului și admițând chiar că au asistat; la autopsie, nu pot 
fi audiaţi ca martori, fiindcă martorii trebue să arate ceeace au văzut şi. 
ceeace au auzit asupra. faptului, iar nu şi aprecierile lor asupra cauzei 
morţii, căci atunci s'ur reface o expertiză medico-legală prin depuneri de 
martori”. A | : _: 

Pentru aceste motive cererea procurorului general e respinsă (C. de 
Apel Craiova, Camera de punere sub acuzare, 13 Ianuarie 1897). 

-„.. Deciziunea aceasta a fost confirmată de Curtea de Casaţie, - 
care a stabilit jurisprudenţa că „ezperiiza medico-legală anulată nu 
se poate înlocui prin arătările medicilor cari au asistat lu autopsie, 
dar cari în cursul înstrucțiunii nu au fost însărcinaţi cu facerea'ei“, .. 
motivând-o- cu următorul considerent: 

Considerând de asemenea, că şi cererea ministerului public.de a se 
“chema din nou doctorii Christea, Stoenescu și doctorandul N. Minovici, 
pentru a-și arăta aprecierile lor în privinţa cauzei morţii copilului acu-: 
zatei St. nu putea fi primită, întrucât aceste persoane nu fuseseră însăr- 
cinate în cursul instrucţiunii să facă autopsia, cadavrului, şi prin urmare, 
oricare ar fi fost arătările lor în calitate de medici, nu puteau înlocui O 
expertiză în înţelesul legal al cuvântului, expertiză ce se declarase deja ne- . - 
legal făcută (omisiunea doctorului Sutzu de a, depune în prealabil -legiu- 
itul jurământ — N. A.). . 

Pentru aceşte motive, respinge, ete. (Cas. S. II, 11 Februarie 1897). 

m) Am spus că judecata e suverană în a acorda sau refuza au-. 
dierea unui medie:a cărui consultaţie orală a fost solicitată de mi-, 
nisterul public ori de partea interesată. Această latitudine .e for- 

85008. — Dr. A/. Afinocici Tratat de Medicină Legală AG
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mal consacrată printr'o jurisprudenţă a Curţii de Casaţie, dată 
cu prilejul cercetării aceleaşi afaceri: 

Considerând, în fine, că în cât priveşte refuzul Camerei de punere 
sub acuzare de a chema perșoanele sus-arătate, cel puţin ca martori în 
cauză, admisibilitatea unei asemenea cereri este facultativă pentru jude- 
cători, numai ca dânșii să-și motiveze deciziunea în această privință. (Ca- 
saţia, S. II, 11 Februarie 1897). 

4 Incidentele de audienţă 

a) Depoziţia terminată, expertul rămâne la dispoziția preşe- 
dintelii şi nu se poate retrage decât cu autorizaţia, expresă a 

„ acestuia: | 

Art. 345 (C. Pr. P.). — Fiecare martor, după depoziția sa, va rămâne 
în auditor, dacă preşedintele nu ordonă altfel, până când se vor ridica 
Juraţii ca să treacă în camera de deliberaţiune. 

Expertul rămâne la dispoziţia preşedintelui şi în afacerile 
civile, în conformitate cu următoarele dispoziţiuni din Codul de - 
Procedură Civilă: 

Ari. 201. — Fiecare martor, după ascultarea sa, va rămâne în sala 
şedinţelor până la sfârșitul cercetării, afară numai dacă judecata, va, ho- 
tări altfel. | | | 

Art. 202. — Martorii vor putea fi din nou întrebaţi, ori de câte ori 
aceasta, va fi nevoie, în urma ascultării altor martori. 

Martorii, ale căror arătări nu se potrivesc, vor putea fi confruntați. 

b) Epertul, la audienţă, nu trebue să uite că restul prezenţei 
lui e de a lumina justiţia, şi că, din respectul datorit acesteia, trebue 
să se abțină dela orice act sau declaraţie care ar putea fi înterpre- 
tată ca manifestarea unei convingeri personale în ce priveşte însuşi 
fondul afacerii. Va, evita cu totdinadinsul orice explicaţie pătimașă 
cu un expert potrivnie sau cu vre-un martor oarecare, lucru de 
altfel formal oprit de Codul de Procedură Penală: 

Art. 350. — Martorii, de vericine vor fi produşi, nu vor putea, nici 
odată să se interpeleze unii pe alţii. 

c) De acelaş calm şi absolută stăpânire de sine va face dovadă 
expertul şi în răspunsurile pe cari le va da avocaţi'or cari sar 

'sili să sdruncine impresiunea produsă de depeziţia omului artei. 
Căci, avocaţii au adesea o sarcină din cele mai ingrate, rolul lor 

„fiind de a încerca toate mijloacele spre a atenua răspunderea clien- 
ților lor, dacă nu chiar a smulge juraţilor o achitare. A rămas cla- 
sică declarația făcută lui Brouardel de către Lachaud, pe vremuri 
unul din maeștrii baroului francez, ca explicaţie a absenței sale 
dela Paris: „Mon cher ami, je viens de faire acquitter trois coquins;
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Yavais une belle peur de les rencontrer dans le train qui me rame- 
nait ă Paris“. — Adresându-se preşedintelui — căci numai prin or- 
ganul acestuia poate fi adus să dea, lămuririle complimentare ce i 
se cer, — expertul, indiferent de valoarea obiecţiunilor ce i se fac, 
le va analiza cu seninătatea omului de ştiinţă şi numai prin argu- 
mente de ordin riguros ştiinţific va, dovedi lipsa de temeiu a, încer- 
cării de slăbire a concluziilor sale. Avocatul părţii interesate fiind 
în dreptul său de a nu neglija nici o armă spre a clătina convin- 
gerea făcută de depoziţia orală a expertului, acestuia nu-i esta în- 
găduit să uite o clipă că, învestit cu misiunea de a călăuzi judecata, 

“are datoria imperioasă de a nesocoti tot ceeace ar putea jigni amorul 
său propriu, rămânând numai pătruns de conştiinţa sa de mândatar 
al justiţiei. Iar dacă avocatul sau partea interesată uită de respectul 
datorit expertului, acesta se bucură de ocrotirea legală acordată unui 
magistrat (precum am arătat în partea consacrată acestei ocrotiri, 
prin aplicarea articolelor 182—187 C. P.). 

d) Cu aceeaş seninătate cu care îşi va menţine şi întări con- 
cluziile, va recunoaște eventual şi interpretarea, eronată ce va fi 
dat unui detaliu al lucrării de expertiză. Şi făcând-o, dând această 
probă. de probitate ştiinţifică Şi de nepărtinire, expertul se “înalță 

în proprii săi ochi şi în aceia ai societăţii în slujba intereselor că- 
reia, se află: „aire le sacrifice de son amour-propre — spune 
Mare — c'est conserver le premier de tous les biens, Pestime de 
soi-mâme et le repos de sa conscience“. Iar 'Tourdes, comentând a- 
ceastă poruncă morală adaugă: „C'est obfir ă ce profond sentiment 
du devoir qui honore une carriăre et qui est le guide le plus sâir 

du mâdicin dans ses raports « avec la justice“, 
.



CAP. X 

 RESPONSABILITATEA EXPERTULUI 

„Ni complaisance, ni  concession 
coupable, ni crainte de P'autorit€ et 
severite impos6e par la peur“. 

Foder€ 

Invostit cu puteri de arbitru în cercetarea faptului medical 
care interesează justiţia, medicul-expert — precum o spuneam şi în 

“concluzia, lecţiunii inaugurale a cursului meu de medicină leg gală 

(„Importanţa şi evoluţiunea medicinei legale“, Bucureşti 1897) — 

"în săvârşirea lucrării sale, nu are de călăuză decât ştiinţa şi ade- 
vărul, iar drept judecător suprem decât conştiinţa sa. Rece, nesim- 

- țitor şi la, laudele şi la bârfelile al căror obiect ar putea fi, indi- 
ferent faţă de ademenirile, de ordin moral ori material, ce i sar 
putea face, precum şi faţă de atacurile ce s'ar îndrepta împotriva 

lui, medicul-expert îşi va face datoria fără şovăire pătruns de marea 
lui misiune de slujitor al unor interese a .căror ştirbire ar însemna 
însăş clătinarea temeliei pe care se reazămă edificiul social. Numai 
aşa îşi va menţine fruntea încinsă: cu nimbul acelei. mari auto- 
rităţi morale, fără de care intervenţia, lui ar dăuna, şi prestigiului 

ştiinţei şi postulatelor unei Justiţii luminate. Cel mai mare, sin- 

_gurul' elogiu la care trebue să năzuiască. expertul, e de a i se putea, 
aplica maxima: Medicul, înainte de a fi un savant, e un om cinstit. 
Pentrucă ştiinţa, fără probitate e mai primejdioasă decât isnoranţa 
cea mai crasă. Şi cu atât mai grea, va fi răspunderea lui cu cât, în 
îndeplinirea redutabilului său mandat de a îndruma judecata, i se va, 
putea, cu temeiu imputa indelicateţa profesională, isvorând din 
rea-credinţă, din neglijenţe voite, din interes — moral ori mate- 
rial — de a induce justiţia în eroare; în sfârşit din tărăgănirea inten- 
ționată a lucrării cu care a fost însărcinat, în scopul de a face să 
dispară unele din elementele de convingere, ori chiar din demiterea 
intempestivă şi nejustificată din mandatul primit. 

Această enunţare sumară ne arată că medicul-expert asumă o 
îndoită răspundere: una morală şi una legală.. 

I. RĂSPUNDEREA MORALĂ 

Moralmeute medicul e ţinut răspunzător de orice afirmaţiune 
insuficient sprijinită ştiinţificeşte: „Atâta timp cât nu s'a făcut do-
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vada ştiinţifică, nu există nimic, expertul nu ştie nimic“ (Brouardel): 
„Judecata conştiinţei sale planând deasupra intereselor în conflict 

şi a patimilor deslănţuite de o parte ori de alta, medicul-expert 
trebue să se menţină strict pe terenul artei sale, făcând. complect 
abstracţie de cauza judiciară în sine, căci pe el nu-l intereșează 
decât cazul medical! şi numai acesta, atitudinea pe care tot Brou- 
'ardel o caracterizează admirabil: „Dacă, la plecare, cineva îl fe- 
licită, spunându-i că lui i se datorește condamnarea sau achitarea, 
expertul va, putea, să se întrebe, dacă nu cumva şi-a, depăşit rolul“. 

O grea răspundere morală apasă asupra. medicului-expert 
atunci când, deşi nu se va fi făcut vinovat de nici o înfrângere a 
prescripțiunilor codului şi deontologiei medicale, va fi totuş con- 
tribuit, prin omisiuni ori neglijenţe, la vătămarea, intereselor justi- 
ţiei, cari sunt şi acele ale societăţii (care exercită dreptul de repre- 

siune) şi ale. apărării, care exercită un drept nu mai puţin sfânt. 
Moralmente medicul e. dator să grăbească pe cât posibil îndeplinirea 
mandatului său, în libertatea prin nimic îngrădită a conștiinței 

sale. 

Făcând-o, să se ferească însă de a cădea în păcatul precipitării 
care Var aduce să comită involuntar greșeli de natură a, sofistica 

adevărul ştiinţific, Souza: „N'am voit să înşel justiţia, ci m'am în- 
şelat pe. mine însumi“, nu poate constitui pentru expert o abso- 
luţiune morală, deoarece. răul pricinuit nu se mai poate îndrepta: 

„In medicină legală, atunci când te înşeli şi induci astfel în eroare 

justiţia, răul e ir eparabil, întreg pactul social e zguduit: Societatea 
nu are dreptul să- Și. aroge puterea de judecător decât cu condiţia 
de a fi, în principiu, infailibilă“* (Aorache). 

Deaceea, în cazuri grele, în cari luminile unui specialist i-ar 
putea. fi de folos, medicul expert, renunțând la pretenţia de a fi 
omniscient, să nu ezite de a solicita un concurs preţios. Procedând 
astfel nu-şi dă un brevet de incapacitate, ci oferă o dovadă mai mult 
„de conștiința răspunderii de care. e legată îndeplinirea, misiunii sale,. - 
"Medicului-expert i se aplică maxima atât de fericit formulată de 
un Lord-chief justice englez: „Un om nu e ţinut să aducă, în însăr- 

cinarea, ce i s'a, dat, o abilitate extra-ordinară, .ci numai un: grad 

_zauousau- (le. abilitate „normală, —: Bine înţeles, că -această colaborare va 
avea numai un caracter oficios, răspunderea întreagă a concluziilor 
raportului rămânând a medicului formal însărcinat cu expertiza şi | 

„care singur semnează actul medico- legal şi-l susţine oral. - 

IL. RĂSPUNDEREA LEGALĂ 

Această responsabilitate poate fi, după î împrejurări, mai greu 

sau mai uşor angajată în penal sau în civil, sau simultan şi in 
unul şi în celalt domeniu: , a
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A. În penal a 
“1. Refuz de. serviciu. —' Nedepunerea raportului în termenul 

ultim fixat, eventualul refuz de remitere a actului medico-legal, 
sau absenţă nejustificată a expertului citat în instanţă spre a-și face 

„ depoziţia, orală sau a da o consultaţie medico-legală, atrage aplica=- 
țiunea penalităţilor preserise de: a) art. 192 O. P. (refuz de ser- 
viciu legalmente datorit, pedepsit cu amendă și închisoare de 15 
zile până la 2 luni); b) art. 77.şi 329 C. Pr. P. (amendă până la 
200 lei, mărită de 10 ori conform legii din 25 Martie 1923); c) artico- 
lul'378 C. Pr. P. (amenda "pomenită și condamnarea la suportarea 
cheltuelilor pricinuite de' amânarea : procesului). a 

| 2. Alterarea, sustragerea sau distrugerea actelor de procedură co- : 
municate sau a elementelor de convingere sunt pedepsite, prin apli- 
carea următoarei dispoziţiuni din Codul Penal: 

Art. 140, al. 4 şi 5. — Orice judecător, administrator, funcţionar sau 
oficer public, care va fi stricat, desfiinţat, sustras sau denaturat actele ce i: 
se încredinţase sau comunicase, în virtutea funcţiunii sale, se va pedepsi 
cu maximum închisoare (5 ani — art. 8C. P. — N. A.) şi cu inter- 
dicţiunea pe timp mărginit (6 luni până la 6 ani, care atrage: destituirea 
şi excluderea condamnatului dela, orice funcţiune şi oficiu public; pier- 
derea drepturilor politice și civile și a dreptului de a, purta decoraţii, inca- 
pacitatea de a fi numit expert, de a fi întrebuințat ca, martor în acte și 
de a depune mărturii în judecată —: arţ. 22 C. P. — N. A.), se va declara 

“şi incapabil de a ocupa o funcţiune publică pe toată viaţa, pierzând: 
şi dreptul la pensie. ” | a , De 

Orice agenţi sau însărcinaţi, ori ai guvernului, ori ai depozitarilor 
publici, cari vor fi culpabili de aceleaşi sustracţiuni, vor fi supuşi la aceiaşi 

: pedeapsă. . . . N - 

__- Prin alteraţiunea sau distrugerea, despre cari vorbeşte acest 
articol, se poate înţelege şi orice manoperă întrebuințată de me- 
dicul-expert asupra persoanei vii sau cadavrului spre a denatura 
(prin atenuare ori agravare) faptul „medical supus expertizei, 
precum și orice manoperă spre a face să dispară urmele a căror con- 
statare ar ajuta la determinarea infracţiunii, ori spre -a zădărniei 
dovedirea faptului medical printr'o contra-expertiză, . 

Dispoziţiunile din art. 140 C. P. sunt aplicabile medicului legist 
atitrat, care e funcţionar publie, şi, prin analogie (aplicarea alinea- 
tului 5) oricărui medic învestit cu: atribuţiuni” de expert care, - în 
această calitate, îndeplineşte o însărcinare oficială caracterizată. 

3. Certificat şi raport fals. — După cum am arătat şi la capi: 
tolul „Certificatul medical“, medicul-expert dovedit că a eliberat 
un certificat fals:e pasibil de pedeapsa prevăzută de art. 137 C. P. 
(închisoare dela o lună la un-an, majorată delă 3 luni la un an Şi 
jumătate, în caz de luare de mită). Aceeaş pedeapsă i se aplică 
pentru arătări false în raportul medico-legal. |
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Arătările mincinoase dintrun raport, consultație medico-legală 
scrisă ori certificat medico-legal putând fi asimilate cu faptul cali- 
ficat delict în contra intereselor publice, medicul-legist însărcinat cu 
o expertiză e pasibil şi de penalitatea prescrisă de lege, pentru săvâr- 
şirea, unui fals intelectual: . | . 

Art. 124. — Se va pedepsi deasemenea, cu închisoare de la 35 ani, 
cu interdicţiunea pe timp mărginit şi cu amendă dela, 50 lei în sus (cal- 
culată de 10 ori, conform legii din 25 Martie 1923 — N. A.), ori ce funcţi- 
onar sau oficer "public care, “alcătuind (redaetând) acte scrise privitoare la 
funcțiunea, lui, va fi cu viclenie denaturat substanța, sau circumstanțele 
lor, fie scriind convenţiuni, altele decât cele ce i s'au indicat de părţi, fie 
constatând ca adevărate fapte mincinoase, sau ca mărturisite fapte ne- 
mărturisite. 

a) In streinătate, în Franţa îndeosebi, chestiunea apl'eabilităţii 
acestei dispoziţiuni (art. 146 C. Pr. Fr.) n'a primit o soluţiune defi- 
nitivă, deoarece s'au găsit tribunale cari au opinat că medicul- 
expert trebue privit numai ca un arbitru, iar nu ca funcţionar 
sau ofiţer public. In sensul acesta, s'a, rostit, în 1856, o instanţă de . 
fond, în cazul a doi ofiţeri de sănătate cari, însărcinaţi: să proce- 
„deze la o autopsie judiciară, au consemnat, în raportul lor, o parti- 

cularitate a creerului, deşi, după cum s'a dovedit ulterior, craniul nu 
fusese deschis. Au fost daţi în judecata. Curţii cu juraţi (falsul in- 
telectual fiind considerat în Franţa, aşa cum a fost privit şi la 
noi până la, 1893, — când s'a corecţionalizat — drept crimă pedep- 

sită cu munca, silnică pe timp mărginit), pentru „a fi constatat 
ca adevărat un fapt mincinos, întrun proces-verbal întocmit în ca- 
litate de ofiţeri publici Au fost achitaţi pentru considerațiunea 
arătată. 

b) La noi, dimpotrivă, o atare controversă nu există, calitatea 
de funcţionar sau ofiţer public a medicului însărcinat cu o expertiză 
fiind în afară de orice "discuţiune. 

O interesantă, aplicaţiune a articolului 124 C. P. o găsim în 
acţiunea, de: urmărire îndreptată în 1903 împotriva unui Dr. P., 
medie al spitalului judeţean Copăceni-Mogoşești (îlfov), inculpat, 
de delictul de fals întrun raport medico-legal. E adevărat că ex- 
pertul a. fost achitat şi în prima, instanţă şi în apel, pe invocarea 
absenței elementului intenţional; nu e însă mai puţin adevărat că 
infracţiunea a existat (dovadă suspendarea pe timp de şease luni. 
«tin funcţiune, pronunţată « de Minister pe baza jurnalului Consiliului 
Sanitar Superior) şi ca atare vom stărui asupra faptului, expu- 

“nându-l în mod succint, astfel cum reese din dosarul cauzei. E un 
caz clasic de uşurinţă şi rea-credinţă, denotând din partea expertului 
o nesoeotire vinovată a îndatoririlor sale elementare:
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, „ Sesizat, de un denunţ, că un copil născut din raporturi adulterine ar fi fost omorât de propria lui.mamă, parchetul ordonă desgroparea, cadav- * 
rului și autopsia, care se face:după trecere de 16 zile dela, data presu- 
pusei pruncucideri (copilul se născuse la 9 Septembrie, murise la 19, iar 
exhumarea şi: necropsia s'au făcut în ziua de 4 Octombrie 1902). ! 

In procesul-verbal dresat pe chiar locul autopsiei, de faţă. cu pro- 
„Gurorul şi subprefeotul plășii, şi :semnat de dânsul, Dr. P. conchide că - 
„îoartea a fost violentă şi că a- rezultat în urma unor. conțuziuni grave 
ale abdomenului mai ales în flancuri, conluzionându-se grav splina şi fi- catul, provocându-se ruptura ficatului şi a splinei şi consecutivă hemo- 
ragiei grave interne”. - . - 

“Intrigat de inutilul exces de violenţă atribuit mamei pruncului — de. 
"oarece ştia că îndeobște asemenea omoruri se comit; prin asfixie” „fiind 
suficientă o simplă apăsare a, căilor respiratorii ale copilului“ — judecă- 
torul de instrnoţie, căruia i se remisese procesul-verbal în chestie, bănu- 
eşte o gravă eroare din partea, medicului: și dispune facerea unei contra-ex- 
pertize, cu care e însărcinat medicul-legist Dr. Nicolae Minovici. In prea- 
labil, spre a fi şi mai fixat asupra, seriozității primei autopsii şi a sinceri- 
tăţii încheierii D-rului P., magistratul instructor îi ceruse acestuia în 
două rânduri informaţii. Intâia, oară, răspunde: „Când am făcut autopsia 
era târziu, începuse să înopteze, astfel că nu prea am putul, distinge bine, 
mi se pare c'am văzut oarecari leziuni, dar nu sunt sigur“. A doua oară, 
la întrebarea, dacă, după cum afirmase în scris în procesul-verbal al exhu- 
mării şi autopsiei, văzuse în adevăr splina şi ficatul rupte, răspunde: 
„li se pare, dar nu sunt sigur“. | 

A doua, exhumare şi a doua autopsie au loc la trecere de o săptămână, 
în ziua de 10 Octombrie. Se constată: 1. Prima necropsie fusese practi- 
cată în mod cu totul superficial, mai toate organele cadavrului, chiar 
acelea, cari erau declarate de Dr. P. drept contuzionate şi rupte, nu fuse- 
seră desfăcute şi examinate. — 2. Craniul avea numai pericraniul incizat, 
iar oasele cutiei craniene nu erau ferestruite decât în regiunea, frunţii 
unde se afla ca o lucarnă abea permiţând să se întrevadă în interior. Ca- 
vitatea craniană nu fusese explorată. — 3. Toracele şi cavitatea abdomi- 
nală, fuseseră deschise printr'o singură tăietură mediană transversată de o 
alta perpendiculară și formând astfel patru lambouri cari, răsfrânte în 
afară, făceau accesibilă vederii cavitatea, toraco-abdominală. Nu s'a, găsit 
nici o urmă de sânge revărsat în cavitatea peritoneală, — 4. Splina şi 
ficatul — despre cari Dr. P. afirmase că le găsise contuzionate — aveau 
capsulele absolut intacte: nici o ruptură traumatică, nici un început de in- 
cizie nu alterase continuitatea, capsulelor acestor două organe. Ceva mai 
mult: aceste organe. cași restul de organe abdominale, nu erau desprinse 
de pediculul lor. — 5. Stomacul și intestinele crau la locul lor şi nu fuseseră 
deschise. — 6. Gâtul, care nu fus6se-dişteat,:şi exploraț, era, intact, — - 
1. Musculatura peretelui abdominal — despre care Dr. 'P. afirmase c'a su- 
ferit violenţe cari ar fi determinat ruptura splinci și a ficatului — nu 
fusese disecată. | . 

„ Medicul-legist Dr. Nicolae Minovici își încheie astfel raportul de 
contra-expertiză: „Din cauza stării înaintate de putrefacție în care se gă- 
seşte cadavrul copilului Elena, nu ne putem, pronunţa care a fost cauza 
morţii. Nu am găsit nici o fractură 'sau vre-o leziune traumaţică care să 
ne indice vre-o moarte violentă şi în special nu am găsit leziunile decla- 
rate ca cauză a, morţii de către d. Dr. X..., care a făcut prima autopsie.
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- Ce” mai constatăm este că prima autopsie a fost încomplectă, practicată 
fără nici-o ordine; ceva miai grav; că s'a tras concluziuni din fapte cari 
nu au existatii. - - .. 

Inainte și după contra-expertiză, Dr. P.; invocând scuza, că operase 
la o lumină insuficientă, îşi recunoscuse erorile grosiere ale atirmaţiunilor 
sale din procesul-verbal şi le rectifică prin următoarea declaraţie remisă, .. 
judelui-instructor în ziua, de 12 Octrmbrie, adică a treia zi după cea de a 
doua autopsie: „Revenind asupra p;_.nei noastre declaraţiuni făcută D-lui 
Procuror Oeconomu, relativ la autopsia cadavrului copilei E. C. din Co- 
muna, S-D., autopsia, efectuată în ziua de 4 Octombrie a. €., am onoarea 
a vă. face cunoscut, că moartea copilei a fost naturală şi a rezultat din 
cauza unei Droncho-pneumonii de care a suferit, şi dacă am făcut deela- 
raţia, că moartea a fost violentă, a fost din cauză că autopsia am făcut-o 
noaptea la lumina unei lumânări şi în cea mai mare grabă, din care 
cauză am confundat oare cari leziuni produse în timpul vieţii”. 

Cu drept cuvânt, judecătorul de instrucţie, în ordonanța, sa definitivă 
„de urmărire, relevează inconșeienţa, D-rului P, care şi de astă dată face o 
afirmaţiune tot atât de categorică, însă diametralmente opusă, celeia din 
procesul-verbal al primei autopsii, conchizând, fără a, i se fi cerut aceasta, 
la moartea naturală consecutivă unei broncho-pneumonii „fără însă, a-și 
întemeia, pe vre-o constatare ştiinţifică, aceasta, a doua a sa, părere — şi 
aceaşta în urma contra-expertizei la care asistase şi care conchidea, la 
imposibilitatea, determinării cauzei morţii! - o. 

„ Până aci parchetul nu-i imputa D-rului P. decât „o nemărginit; de 
gravă abatere dela datoriile sale de om de ştiinţă, şi dela regulile autop- 
siilor, abatere cu atât mai condamnabilă cu cât, dacă din fericire D-l jude- 
instructor (până la darea ordonanţei s'a schimbat judecătorul de in- 
strucţie — N. A.) nu ar fi dispus facerea anchetei la faţa locului, s'ar 
fi comis cu siguranţă o mare eroare judiciară, căci dispariţiunea mamei, 
faptul că fiind fată avusese un copil adulterin cu un domn însurat din 
Bucureşti, unite cu declaraţiunile atât de categorice ale medicului expert 
dela, prima autopsie, constituiau indicii de culpabilitate de o extiemă im- 
portanță, cari desigur ar fi atras o punere sub urmărire. In cazul cel: 
mai favorabil, bănuita ar fi avut de îndurat o prevenţiune nejustificată“, 

Dar Dr. P., după ce la 12 Octombrie îşi 'recunoaște în: scris greşeala 
şi conchide că „moartea copilei a fost naturală şi a rezultat din cauza 
unei broncho-pneumonii de care a suferit” anulând “astfel prima, afirma- 
țiune despre moartea violentă (cu întreg cortegiul de precizări privitoare 
la constatări imaginare), de teama răspunderii faţă de autoritatea, sanitară 
superioară, revine supra, celei de a doua declaraţii și, „tocmai la, 12 De- 
cembrie 1902, adică la două luni după cea de a doua autopsie, prezintă, 
un memoriu Consiliului Sanitar; în care declară că, numai din.cauza ame- . 
nințărilor. D-lui Jude-instructor Săvescu, a fost silit să-şi retragă, prima, 
sa, declaraţie, însă acum persistă .în acea declaraţiune. că moartea. copilei 

„a fost violentă”. — Insinuare lipsită de orice temeiu, de oarece din actele 
dosarului reiese că, la a doua autopsie, „însuşi inculpatul P. a făcut scuze 
înaintea D-lui Jude de Instrucție pentru modul său de a fi procedat“. Iar 
la 27 Decembrie 1902, remite Consiliului Sanitar Superior un act me- 
dico-legal, în care «după ce în mod 'amănunţit constată între altele: 
1) existenţă în pereţii laterali ai abdomenului a mai multor echimoze; 

2) că: lobul drept al ficatului este rupt în: două locuri şi 3) existența în. 
cavitatea abdominală a- unei cantităţi de 150—200 gr. de sânga negru 
fluid», conchide că „moartea copilei Elena a fost violentă şi a rezultat din -
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cauza lovirii cu un corp contondent în pereţii abdominali, producându-i 
contuzia pereţilor abdominali cu ruptura lobului drept al ficatului şi 
consecutiv o hemoragie gravă a ficalului cu epanşament de sânge în cavi. 
tatea abdominală“, a ' 

Rămâi uluit în faţa acestor trei variaţiuni ale unui medic-expert în- 
sărcinat cu o misiune judiciară, — variațiuni cari denotă nu numai ig- - 
noranţă crasă, dar şi o rea-credinţă de neiertat. Şi cu atât mai vinovată 
e această perseverare a lui în păcat că, numai cu trei zile înainte, adică 
în ziua, de 24 Decembrie 1902, fusese faţă la o a doua contra-expertiză 
(ordonată de Consiliul Sanitar Superior şi efectuată de Doctorii Babeş, 
Sutzu şi Drăghiescu) care conchide că: „Chiar dela prima autopsie ca- 
davrul trebuie să fi fost într'o stare de putrefacţiune înaintată, ceea ce a 
putut face anevoioasă constatarea precisă a' vre-unei leziuni traumatice 
în pereţii abdominali ca accea descrisă de d. Di. P.“. 

D. Lazăr Munteanu (ajuns consilier la Casaţie) autorul ordonanţei 
de dare în judecată, după această luminoasă, motivare de fapt, expune ar- 
gumentele juridice ale tezei, culpabilităţii, în spiritul articolului 124 C. P., 
pe cari le rezumăm. , ” , 

1, Falsul intelectual e neîndoios, de oarece, în deosebire de falsul 
material, el. consistă în alterarea nu a, serierii actului nici a formei sale 
materiale, ci a celor conţinute într'însul, a, substanţei sale sau a clauzelor 
ce el conţine; falsul e constituit de afirmarea ca adevărate a unor fapte 
dovedite mincinoase. - 
„2, Medicul-expert, răspunde de neadevărurile strecurate în raportul 
său, pentrucă, din chiar redacţiunea dată articolului 124 C. P.. rezultă, că 
patru -sunt elementele cerute pentruca, un fapt să constituie un fals în- 
telectual: | - | | 

a) Autorul falsului să fi avut calitatea de funcţionar public sau 
ofiţer public, cerută de acest articol. In general, prin funcţionar public 
se” înţelege orice agent care exercită în numele Statului o porţiune oare- 
care a autorităţii: publice, și prin ofiţer public, în un sens larg, orice 

„ agent direct sau indirect în serviciul Statului, şi întrun sens mai restrâns, - 
orice agent secundar în serviciul Statului și care, fără a avea puteri 
proprii, lucrează sub ordinele şi prin delegaţia, funcţionarilor "publici. In 
această inteipretare dată . expresiunilor „funcţionar public” şi „ofiţer 
public“, jurisprudenţa, penală a, voit să considere ca funcţionar orice per- 
soană învestită cu un mandat public permanent (cum 'e medicul legist: 
atitrat al tribunalului) sau temporar (cum e medicul întâmplător însăr- 
cinat cu o lucrare de expertiză), salariat sau gratuit. Orice medic-expert, 
pe timpul cât îşi îndeplineşte însărcinarea ce i s'a dat, este asimilat 

“unui funcţionar public. . Ei | 
, b) Constatarea, întrun act întocmit de medic în calitatea lui. de 
czpert, că fapte mincinoase sunt prezintate ca adevărate. Actul medico- 
legal al D-rulu P. proclamă, ca rezultat al autopsiei din 4 Decembrie 
1902, ca adevărate nişte fapte mincinoase şi privitoare tocmai la atribu- 
țiunile mandatului său de expert. . | SE 
..c) Prejudiciu sau posibilitatea de prejudiciu. Fără a mai intra în 

considerațiuni de ordin general şi din caii ar rezulta, vătămarea însem- 
nată ce s'ar fi adus ordinei sociale, dacă, nedescoperindu-se la, timp fapta 
D-rului P., s'ar fi luat în consideraţie constatările sale ştiinţifice făcute 
cu reacredinţă, şi contrarii adevărului, vom reaminti numai posibilitatea 
de prejudiciu ce isvorește faţă de Ana D., presupusa omorâtoare a co-
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pilului, din falsul imputat inculpatului şi care ar fi dat naştere la.o 
gravă eroare judiciară, cu atât mai gravă, cu cât desigur ar fi fost 
ireparabilă. 

d) Întenţiunea frauduloasă, In fapta D-rului P. nu avem un fals 
comis spre a acoperi o eroare de serviciu făcută de un slujbaş, ci un fals 
intelectual din cele mai caracterizate. In adevăr, la, două luni după prima! 
contra-expertiză, făcută de faţă: cu el şi care conchide la absenţa leziu- 
nilor şi particularităţilor consemnate în procesul-verbal al primei autopsii» 
Dr. P., spre a induce în eroare Consiliul Sanitar Superior, redijează un - 
act medico-legal în care din nou constată ca adevărate faptele mincinoase . 
alo „leziunilor abdominale“, cu „ruptura lobului drept'al ficatului“ și 
„consecutiv o hemoragie gravă a, ficatului cu epanșament de sânge în 
cavitațea abdominală“. Elementul „vicleniei“ cerut; de art..124 e neîndoios. 

Tribunalul Ilfov S. IL. (29 Aprilie 1904) achită, precum am arătat, 
numai pe temeiul absenței elementului intenţional al delictului, deoarece, 

- din depoziţiunile martorilor .ascultaţi, rezultă că „inculpatului nu i se 
poaie atribui decât absolut neglijenţă şi nepricepere, inculpatul comiţând | 
mai "mult o eroare ştiințitică medicală, lipsită de orice rea-eredinţă“. Iar . 
Curtea de Apel din Bucureşti, Secţia II (27 Septembrie 1904), confir- 
mând sentinţa de achitare, îşi motivează decizia, pe consideraţiunea, că 
„din atestările medicilor Babeş, Severeariu: şi Drăghiescu, rezultă că in- 
culpatul de bună credință a fost când şi-a schimbat părerea faţă de 
modul cum a făcut prima, autopsie a, cadavrului, comiţând cu acea ocazie 
o eroare ştiinţifică medicală, iar nici de cum un fals în acte publice”, 

Nu importă rezultatul acţiunii judiciare, ci însuş temeiul pe care: 
a fost pornită şi care și-a găsit justificarea în chiar considerentele 
sentinţei de achitare. In adevăr, atât Pribunalul cât şi Curtea de 

Apel îi acordă inculpatului în descărcare numai beneficiul înlătu- 
„ Tării elementului intenţional, menținând în schimb celelalte trei ele- 
mente constitutive ale delictului definit de art. 124 C. P.:: 

Având în vedere că, pentru ca un fapt să constitue un fals, se cere:, 
1) cel ce a comis faptul să fi avut-ealitatea de funcţionar publie; 2) ca 
falsul constatat într'un act; dresat de acest funcţionar şi privitor la fune- 
“iunea, lui să arate câ fiind adevărate fapte mincinoase; 3) prejudiciul sau . . 
posibilitatea de prejudiciu, și 4) intenţiunea frauduloasă; - 

Având în vedere că e de nediscutat; existenţa, primului și celui de 
al treilea, din elementele sus-menţionate, ale delictului, înculpatul Dr. P., 
în momentul când făcea autopsia, avea calitatea de funcţionar public, sau 
de ofiţer public. iar prejudiciul sau posibilitatea, ce prejudiciu rezultă din 
eroarea judiciară ce arătările D-ritlui P. ca expert ar. fi produs, acuzân- 
du-se femeia Ana D. de faptul pruncuciderii; - - 

„Că deasemenea, existenţa elementului delictului de fals, acela al 
constatării de către inculpat ca adevărate fapte cu totul: mincinoase, se 

__ găseşte în faptul comis de inculpatul P., care a redactat actul medico-legal 
„din 27. Decembrie 1902, că dacă vre-o îndoială ar exista asupra acestu: 
punct, aceasta nu poate fi decât din punct de vedere ştiinţific medical. 
faţă de împrejurările cari au înconjurat întreagă această afacere. (Trib. - 
Ilfov, S. I, 29 Aprilie 1904). | | 

... Cu prilejul acestei afaceri am fost foarte penibil impresionat de 
stăruințele puse în favoarea expertului vinovat, chiar de către acei
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cari aveau mandatul de a apăra autoritatea şi prestigiul științei. E 
aceasta o mânifestare a unei triste mentalități şi a cărei repercu- 
siune fatală e că lumea, începe să se îndoiască de seriozitatea lucră- 
rilor de expertiză, atunci. când în streinătate conştiinciozitatea, inte- 
gritatea şi imparţialitatea expertului constitue un articol-de dogmă. 

+ 
xy: * 

“Instanţa represivă staticază deci cu putere de lege că:'1) în 
afară de medicul-legist atitrat care are permanent calitatea de funec- 
ționar public, orice medic, întâmplător însăreinat: cu o expertiză, 
îmbracă temporar această calitate Şi ca atare e răspunzător, în spi- 
ritul art. 124 C. P.; de falsurile strecurate în redactarea, raportului, 
a consultaţiei serise sau a, certificatului medico-legal, dacă nu poate 
face dovada neîndoioasă a bunei sale credinţe; 2) săvârşind un atare 
fals, medicul-expert e răspunzător şi în civil, dacă eventual persoana 
vizată de afirmările sale intenţionat neadevărate Par urmări recla- 
mându-i daune interese, pentru prejudiciul cauzat sau numai posibi- . 

 litatea acestui prejudiciu moral sau material (prin aplicarea, art. 
"998 şi 999 C. CQ.). : , - 

Dar chiar atunci când beneficiază, îv penăl, de dubiul în ce 
priveşte elementul intențional al fraudei, expertul vinovat poate 
îi urmărit în civil, pentrucă aceste două articole sunt generice, ele 
nu pomenesc de un atare element, ci se mărginesc numai la consta- 
tarea prejudiciului (art. 998), indiferent dacă pârâtul a avut sau nu 
gândul să facă rău, el fiind „responsabil.nu numai de prejudiciul 
cauzat prin fapta, sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau 
prin imprudenţa sa“. (Art. 999). Şi întrun caz ca acela al medicului. 
expert P. elementele acestui prejudiciu sunt cvidente, după cum o 
proclamă și sentinţa tribunalului coreeţional. 

La prejudiciul personal adus persoanei împotriva căreia sunt în- 
„dreptate concluziile actului medico-legal, se adaugă şi — după cum 
cu “atâta dreptate velevă judecătorul de instrucţie depe vremuri - 
„Lazăr-Munteanu — adânca vătămare adusă ordinei sociale, prin pro- 
vocarea, unei erori judiciare ireparabile şi sdruncinarea, încrederii în 
capacitatea şi integritatea acestui indispensabil auxiliar al justiţiei 
ce e medicul-expert. De aceea, fără a mai aştepta. hotărârea, justiţiei 
— care nu avea să se rostească decât asupra 'sancțiunii-penale;tri- "sem 
hunalul neavând să examineze decât infracţiunea astfel cum este . 
definită de art. 124 C. P., fără a intra în cercetarea „punctului de 
vedere științific medical faţă de împrejurările cari au încunjurat în- 
treaga, această afacere“ — autoritatea sanitară superioară a aplicat 
expertului vinovat pedeapsa suspendării pe şase luni: 

Având în vedere jurnalul Consiliului Sanitar Superior No. 12 din 
- ședința dela 3 Ianuarie 1903, din care se constată că Dr. P., medicul spi-
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talului judeţean Copăceni-Mogoşeşti din Judeţul Ilfov,-a făcut autopsia 
cadavrului copilei Elena C. incomplect, superficial, în grabă, nedeschi-. 
zând complect cavitatea craniană, ncexaminând toate organele în mod sis- 
tematic, conform instrucțiunilor ce are în această, privinţă, şi conchizând 
că moartea copilei a fost violeulă; . | 

Având în vedere adresa D-lui Dr. P., cu data de 12 Octombrie 1902, 
adresată D-lui Prim Procuror'al Tribunalului Ilfov, prin care revine asu- 
pra primei sale declaraţiuni şi susține că moartea, copilei Elena, C. nu este 
violentă, ci se datorește broncho-pneumoniei şi că eroarea comisă la prima 
autopsie se datorește faptului de a fi fost făcută în grabă, confundând ast- 
fel unele leziuni post-mortem cu leziunile din timpul vieţii; 

Având în vedere memoriul prezentat Consiliului Sanitar Superior de 
acelaş domn medic, cu data de 27 Decembrie 1902, prin care-şi retrage 
declaraţiunea făcută către d. Prim Procuror. al Trib. Ilfov şi perzistă în . - 
prima, sa declarațiune, că moartea copilei Elena C. este violentă; 

Având în vedere adresa, D-lui Ministru al Justiţiei No. 1804 din 9 
Decembrie 1902, prin care, pentru declarajiunile contradictorii asupra cauzei 
morţii copilei Elena C., declaraţiuni de natură a induce justiţia în eroare, 
cere să nu i se mai permitii în viitor facerea, de cercetări medico-legale; 

Având în vedere că actele medico-legale 'astfel dresate, departe de a 
lumina justiţia, o induc în eroare, putând acoperi o crimă, 

Decidem: . 
“Art. 1. — D. Dr, P., actual medic definitiv cu concurs al spitalului 

judeţean Copăceni-Mogoșeşti din Jud. Ilfov, se suspendă pe timp de 6 
luni din funcțiunea ce ocupă. 

(Deciziunea din 27 Ianuarie 1903, semnată de Ministrul de Interne 
V. Lascăr şi. publicată în „Monitorul Oficial” No. 239, pag. 8330, din 
29 Ianuarie 1903). - a E 

Am stăruit asupra acestui caz de responsabilitate a expertului, 
pentrucă el învederează pe deoparte gravitatea urmărilor ce le pot. 
avea, pentru societate nu numai reaua-eredință patentă, dar simpla 
ușurință, neglijenţă sau ignoranță din partea expertului, iar pe de 
alta greutatea sancţiunilor (în penal, în civil şi de ordin admini- 
strativ) de cari se expune a fi lovit expertul care păcătueşte şi contra 

"Ştiinţei, al cărei exponent e socotit a fi, şi faţă de justiţie, al cărei 
împuternicit legal este. 

Un alt caz, cunoscut la noi, despre angajarea responsabilităţii medi- 
cului prin dovedirea unor alegațiuni mincinoase făcute în raportul de ex- 
pertiză e acela al doctorului 'T. din T.-M. (în 1895). O contra-expertiză 
a stabilit că afirmaţiunea, cuprinsă în. actul medico-legal, întocmit de Dr. 
T., cum că ar fi constatat pe cadavru ruptura a, trei coaste, era fantezistă, 
de oarece, la noul examen, toate coastele au fost găsite intacte. Ceva mai 
mult: Dr. '[. nici nu procedase la, facerea, autopsiei. Cercetat de judecătorul 
de instrucţie, acest extraordinar medic-expert a, dat un răspuns cu adevărat; 

“uluitor: n'a practicat necropsia, pentrucă fusese rugat stăruitor. de familia, 
mortului să cruţe trupul acestuia, A afirmat totuș existenţa, rupturii. la 
cele trei coaste, spre a face pe magistratul comitent să creadă că s'a achitat: 
în conștiință de misiunea, ce primise!.. IN
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Cât despre legalitatea pornirii acţiunii împotriva medicului, 
care, în calitate de expert, s'a făcut vinovat de afirmări mincinoase, 
ea e în afară de orice îndoială, pentrucă justiţia e, prin lege, che- 
mată, să se sesizeze de orice infracţiune calificată şi penată de arti- 
colul corespunzător din cod. Puterea aceasta de cercetare nu are 
decât o singură îngrădire: incompetinţa tribunalelor de a aprecia 
faptele în lumina lor 'pur ştiinţifică: " 

„_ Considerând că dacă diploma nu e pentru medie un brevet de ires- 
ponsabilitate absolută, şi că ducă actele lui pot fi supuse tribunalelor în- 
tocmai ca actele oricărui cetăţean, trebue însă să recunoaştem, că tribu- 
nalele nu au căderea, să se erijeze în' judecători ai teoriilor, opiniunilor şi 
„sistemelor, că acest lirâm este rezervat ştiinţei; că acţiunea tribunalelor - 
nu începe decât acolo unde e vorba de o greșeală mare, de o noîndemânare 
vădită, de o neglijență de neertat, de. rea-eredinţă, dol sau gând criminal; 

Considerând că un certificat, ca document ştiinţific, scapă compleot 
aprecierii tribunalului; că în adevăr judecătorii nu se pot substitui unui 
consiliu medical superior,... (Trib, Marsilia, 1869). 

Tireşte nu întotdeauna tribunalele dau dovadă de această în- 
ţelepeiune, îngăduindu-și uneori incursiuni în domeniul ştiinţei, 
riscând să formuleze păreri şi să tragă concluzii cari sunt tot atâtea 
erezii sau enormităţi ştiinţifice. Aşa, se citează cazul tribunalului 
din Saint-Nazaire (Franţa) care, în 1897, rostindu-se întro urmă- 
rire pornită contra unui expert, îşi motivează sentinţa de condam- 
nare pe consideraţiuni și deducţiuni ştiinţifice, despre cari Vibert 
spune că „i-au fost cu siguranţă inspirate de un mistificator“, 

Să adăugăm că sentinţa aceasta n'a rămas în picioare: ca a fost 
infirmată de: Curtea de Apel. ” 

. ” A o. 

, + - - 

Alestaţiunea falsă a expertubii mai atrage şi aplicarea art. 83 
Q. Pr... P.. (depunerea lui şi pedeapsa, corecțională rostită de judecă- 
torul de instrucţie pe care a încercat să-l inducă în eroare). E 

4. Mita. — a) Există delict de luare de mită pentru expertul care, 
"“instrumentând pe baza unei ordonanţe judecătorești, e dovedit ca 
primit daruri sub orice formă, pentru a. se lăsa înduplecat să denatu- 
reze rezultatul lucrării sale de expertiză: 

Art. 144 GC. P. — Orice funcţionar de ramul administrativ sau jude- 
cătorese, orice agent sau însărcinat al unei administrațiuni publice, care va 
fi primit sau va fi pretins daruri sau prezenturi sau care va fi: acceptat 
promisiuni de asemenea, lucruri spre a face sau a nu face un act privitor 
la funcțiunea să, fie şi drept, dar pentru care n'ar fi determinată de lege 
o plată, se va pedepsi cu îrichisoare dela doi până la trei ani, şi cu 
amenda îndoită a valorii lucrurilor primite sau făgăduite, fără ca 
această amendă să poată fi mai mică de 200 lei (calculată înzecit conf.
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- legii din 25 Martie 1923 — N. A.); iar banii sau darurile, ori valoarea 
lor, se vor lua pe seama, Ospiciilor sau caselor de binefacere ale locali- . 
tăţii unde s'a comis mituirea. 

Fi nu vor mai putea ocupa funcţiune publică și vor pierde şi dreptul 
la pensiune. - 

(u aceiaş pedenpsă sc va pedepsi şi orice arbitru sau expert, numit sau! 
de către tribunal sau de către părți, care va fi acceptat promisiuni, sau pri- 
mit daruri, sau prezente, pentru a da o deciziune sau a emite o opiniune 
avorabilă uneia din părţi. - 

D) Dispoziţiunea din primul aliniat al acestui articol ereează o 
excepţie pentru cazurile când medicului-expert numit de tribunal sau 
de către părţi i se fixează o plată (prin aplicaţiunea, art. 216 
al. 4 şi 5 C. Pr. C.). E totuş considerată drept corupţie fapta ex- 
pertului de „a cere sau a primi mai mult decât i s'a fixat prin 
judecată“ (art. 216, al. ultim Q, Pr. C.) şi în acest caz i se aplică 
pedeapsa edictată pentru judecători și juraţi: 

Art, 145, al. 1 C. P. — Dacă mituirea s'a urmat asupra unui judecă- 
tor sau jurat, pronunțând în materii criminale în favoarea sau în 

„contra, acuzatului, pedeapsa va fi maximul închisoarei (5 ani — N. A.) 
şi pierderea drepturilor de a mai fi admis în serviciu 'pe toată viaţa, el 
va pierde. şi dreplul la pensie. 

c) Medicul-expert e însă apărat de urmărire şi de pedeapsă, 
atunci când nu se invoacă împotriva lui decât faptul de a fi primit 
dela, una din părţile în cauză o remuneraţiune,. sub orice formă, 
pentru servicii cari n'au nici o legătură cu îndeplinirea mandatului 
său judiciar. Sa 

Nu există delict de mituire, când actele pentru cari o persoană a pri- 
mit o remuneraţiune, nu intrau în atribuţiunile funcţiunii sale. (Cas., S. 
II, 9 Dec. 1892). 

5. Atestaţiuni false în cursul depoziţiei orale. — a) La juraţi, fie 
că e chemat să-şi susțină raportul, fie că e citat pentru o consultaţie 
medico-legală, expertul, dovedit ca făcut afirmaţiuni vădit 
şi intenţionat mincinoase, e (după cum am. arătat la: 
„Datoriile medicului faţă de societate — Medicul martor“) pa- 

sibil de pedeapsa preserisă de art. 287 C, P. Această pedeapsă” 
— care e: 5 ani închisoare și interdicţia, dela 6 luni la 6 ani— poate 
fi agravată, în caz când, din cauza depoziţiei mincinoase a exper- 
tului, acuzatul va fi fost osândit la munca, silnică pe timp măr- 
ginit ori pe toată viaţa: în cazul întâiu, sancţiunea contra, expertului 
e recluziunea de 6—10 ani; în cazul al doilea, munca. silnică pe 
timp mărginit. | 

Acţiunea de urmărire e pornită pe baza contradicţiunilor fla-. 
grante sau-a afirmaţiunilor neîndoios mincinoase, consemnate de 
grefier: i |
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"Art. 843 C. Pr. P. — Preşedintele va, îndatori pe grefier să însemneză 
„adaosele, schimbările sau variaţiunile ce ar putea fi între depoziţiunea 
unui martor și cele de mai înainte declarări ale sale. a 

Ministerul public şi acuzatul vor putea, cere aceasta dela preşedinte. 

„_b) Pentru depoziţia 'mincinoasă a expertului în faţa tribuna- 
„ului corecțional pedeapsa e cea preserisă de.  - . a 

„Art. 288 0: P. — Oricare va, da mărturie mincinoasă, în pricini corec- 
ționale, ori în contra acuzatului, ori în favoarea lui, se va, pedepsi cu doi 
ani închisoare, - - 

c) În materie de contravenţiune polițienească, depoziţia min- 
cinoasă a expertului e pedepsită de | 

Art. 289 C. P. — Oricare va da mărturie mincinoasă în pricini poli-. 
țieneşti, se va pedepsi cu închisoarea dela, 1 lună până la şase luni. 

d) In pricini civile depoziţia mincinoasă atrage pentru expert . 
pedeapsa prevăzută de | 

Art. 290 C. P. — Cel ce va da mărturii mincinoase în pricini civile, 
se va, pedepsi. cu închisoare până la doi ani. 

e) Iar dacă, drept preţ al depoziţiei sale mincinoase, expertul 
va fi dovedit că s'a lăsat mituit, el e pasibil de pedeapsa prescrisă de 

Art. 291 C. P. — Martorul mincinos care va fi primit orice fel de 
mită, ori răsplătire, înfiinţată sau promisă, se va, pedepsi cu recluziunea, 
de va fi pentru pricini corecționate sau civile, 'iar de va fi pentru pricini 
polițieneşti, cu închisoare de la un an până la doi ani. Către acestea, 
ceea, ce vă fi primit martorul mincinos se va lua pe scama ospiciilor. 

) Espertul dovedit în instanţă, la juraţi, de mărturie min- 
cinoasă e pe loc arestat: . . a | 

Art. 355 C. Pr. P. — Dacă din desbateri ar rezulta, că depoziţiunea 
unui martor seamănă a fi falsă, preşedintele va putea, sau după cererea, . 
ministerului public, sau după a părţii civile, sau după a acuzatului, sau . : 
chiar din oficiu, să ordone îndată punerea, martorului la, arest; ministerul 
public şi președintele, sau unul din judecătorii însărcinați de dânsul, vor 
împlini, în privinţa sa, cel dintâiu funcțiunile de oficer de poliţie judi- 
ciară, cel de al 2-lea funcțiunile atribuite judecătorilor de instrucţiune în 
celelalte cazuri. 

Actele: instrucţiunii se vor transmite după aceasta, la, Curtea de apel, 
spre a statua asupra punerii martorilor sub acuzaţiune, ” 

9) Expertul condamnat pentru mărturie mincinoasă, nu mai 
poate fi ascultat la a, doua cercetare a cauzei, în care fusese însăr- 
cinat cu expertiza sau cu o consultaţie medico-legală:
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Art. 448 C. Pr. P. — Martorii cei condamnaţi pentru mărturie min- 
cinoasă, nu vor putea să mai facă nici o depoziţiune la cea de a doua cer- 
cetare a procesului. | 

6. Violarea secretului. — Cu aceasta atingem o chestiune din 
cele mai delicate în materie de responsabilitate profesională. 

d) Poate medicul, însărcinat cu o expertiză judiciară, să fie 
asimilat cu un medic curant şi ca atare declaraţ pasibil. de pe- 
deapsa preserisă la art. 305 C. P. (divulgarea secretului profesional, 
pedepsită cu închisoare dela o lună la şease luni și cu amendă de 
100 la 500 lei, socotită înzecit, conform legii din 25 Martie 1923)? 
Dacă ar fi să adoptăm o interpretare a jurisprudenţei streine, obli- 
gaţiunea sceretului Par lega şi pe expert, fără nici o rezervă: „La 
dâfense de les râvâler faite aux d&positaires de secrets, par tat ou 
profession, est absolue et d'ordre public“ (Curtea, cu Juri din Lot-et- 
Garonne, Franţa, 1887). Principiu absurd, pentrucă medicul-expert, 
prin însăș natura misiunii sale, e obligat toemai la contrariul, adică 
să vorbească, atunci când urmează să se facă uz în justiţie de eon- 
statările făcute şi de concluziile la cari a ajuns. Indatorire de a 
vorbi expres impusă prin excepţiunea pomenitului articol 305 C. P. 
— smafară de întâmplările când legea cere o asemenea destăinauire“, 
Căci de n'ar fi apărat de penalitatea preserisă, medicul-expert mar 
putea vorbi decât în ședință secretă. E o chestiune de bun simţ, 
după cum observă şi Maurice Perrin: 

Medicii experţi sunt însărcinaţi cu o misiune de anchetă, asupra, unui 
individ 'viu sau mort şi comunicările făcute autorităţii sunt rezultatul 
acestei anchete, făcute fățiș şim scopul de a informa pe comitenţii lor. 
Regula secretului nu se aplică decât medicului curant, iar nu expertului 
însărcinat cu o misiune. . 

Teză confirmată şi de Curtea de Apel din Grenoble (1909) care, 
într'o- decizie a ei, proclamă că „expertul nu e legat să păstreze se- 
cretul, de oarece el vorbeşte penirucă aceasta e misiunea ce a primit 
din partea justiţiei“, | 

La fel se pronunţă şi Curtea de Apel din Pau: 

Medicul, care a întocmit un certificat în virtutea unui mandat deţinut 
dela lege; cu deosebire medicul, care, în materie de accidente de muncă, a 
eliberat certificatul de anexat la declararea, accidentului, poate fi ascultat 
ca, martor asupra faptelor pe cari le-a constatat şi cari au ajuns la cuno- 
ştința lui, cu ocazia, îndeplinirii mandatului său. 

EL nu poate invoca, secretul profesional şi nici nu i se poate imputa 
de a fi dat un certificat cu privire la. faptele relative la proces, 

Medicul e dimpotrivă ţinut, în virtutea secretului profesional, să 
nu divulge faptele ajunse la cunoştinţa sa, în calitate de medie privat, 
în afară de îndeplinirea: misiunii sale legale. (C. A. din Pau, 1906). 

6305. — Dr. M. Alinovici Tratat de Medicină Legală. 47
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Expertul e deci la adăpostul imputării. de violare a seere- 
tului, de vreme.ce însăş legea, nu-i impune un secret absolut. Zicem 
absolut, pentrucă între informarea justiţiei, în timpul și locul cu- 

venit, şi indisereţiunile, vinovate ori nu (adică având sau nu ca 
mobil un interes moral sau material de a divulga inainte de termen, 

lucvuri cunoscute cu ocazia lucrării de expeitiză) comise de expert, 
e o deosebire fundamentală. Inti”un atare caz, cl sar tace culpabil 
de violare şi a, secretului profesional şi a secretului instrucţiunii. 
„Expertul, observă şi Perrin, ce ţinut să păstreze secretul faţă de 
orice altă persoană, afară, de acelea dela cari a primit mandatul“. 
Tar în Codul austriace se prescrie o amendă de 50—500 fiorini, pentru 
„oricine ar divulga cuprinsul unci expertize, înainte de terminarea 
instrucției şi înainte de a, se fi făcut uz de el în desbaterit, 

Obligaţiunea accasta a, disereţiunii e proclamată de toți marii 
autori de tratate de medicină legală: „Prin însuş faptul că acţiunea 
expertului face parte din instrucţiune, ea trebue să rămână sceretă' 
(Brouardel). Singura excepţie admisă e accea în favoarea unui 
medic, autor principal sau complice într'o afacere al cărei fapt me- 
dical face obiectul expertizei, care e convocat de expert să asiste la 
lucrarea sa, spre a putea eventual prezenta observuţiunile socotite 
utile în descărcarea 'sa. — lixpertul nu e deslegat de îndatorirea, 
disereţiunii faţă de orice altă persoană afară de comitenţii săi, 
decât din ziua în care soluţiunea cazului judiciar e definitivă, adică 
au trecut şi termenele de apel şi de recurs şi hotărârea, justiţiei ră- 
mâne astfel neschimbată. — Medicul-expert se face însă vinovat 
de indiscreţiune, atunci când, cu privire la afacerea a, cărei instrue- 
țiune s'a încheiat 'print”o ordonanță de neurmărire, el divulgă 
lucruri aflate în exerciţiul mandatului său de expertiză. 

Violează secretul profesional, în înţelesul articolului 305 C. P., 
expertul care, uitând că uneori prevenitul, socotindu-l duhovnic 
laic, îi destăinueşte lucruri cu voinţă tăinuite magistratului in- 
structor, face uz de aceste confidenţe: „Dacă, deopildă, un inculpat 
ţi-a făcut mărturisiri, trebuie să le ienorezi: mai căderea să te 
substitui judecătorului. Nu poţi fi şi expert şi acuzator“ ( Brouardel). 

B. In civil 

In neunire cu Brouardel care, în prelegerea ţinută în 1892 la 
Pacultatea, din Paris, se pronunță contra urmăririi expertului în 
civil, pentru prejudiciul cauzat terţilor prin lucrarea sa de exper- 
tiză, socotim necesară această sancţiune, pentrucă sunt cazuri, cum a 
fost acela, al D-rului P. expus mai sus, în cari pentru o considera- 
țiune morală, medicul vinovat e apărat de asprimea legii penale, 
deşi responsabilitatea lui. e neîndoios grav angajată.
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Nu pot subserie la: concepțiunea magistrului meu după care 
expertul s'ar bucura de o adevărată imunitate, prin faptul că jude- 
cătorii fiind liberi de a acceptă sau nu concluziile omului de artă, şi 
acceptându-le, îşi usumă deci ei pâternitatea, lor morală şi 2pso facto 
văspunderea pentru consecinţele eventuale ale actului medico-legal 
aţă de terţii. „Justificarea“ acestei teze fonciarmente falsă? Medicul 
tiind obligat de lege să săvârşească lucrarea de expertiză cu care 
a fost însărcinat, n'ar avea, libertatea de a se'recuza, invocând in- 
competența sa... Dăr nici o putere din bume mu poate obliga pe un 
medic, care şi-ur mărturisi nepregătirea specială, să execute man- 
datul de expert. Cum se poate vorbi serios de o constrângere legală 
în atare materie? Da, sunt de acord cu Brouardel, atunci când «e 
vorba de responsabilitatea morală a judecătorului care, nesocotizid 
competinţa neîndoioasă a, medicului-legist, din consideraţiuni streine 
interesului justiţiei, dă o misiune de expertiză unui medie fără che- 
măre. In cazul acesta. ar trebui să i se poată face judecătorului re- 
proşul: Cur talem elegerit? Dar nu şi atunei când magistratul, încre- 
zător în titlul special al expertului, îi încredinţează acestuia soarta 
întregii cauze judiciare, — Singura excepţie pe care o admite Brou- 
ardel pentru -urmărirea expertului în civil, e pentru vădită rea ere- . 
dinţă, pentru dolul dovedit. , 

Brouardel şi ceilalţi partizani ai „imunităţii“ expertului s'au in- 
spirat desigur din teza cu un lux de argumente expusă într'o de- 
cizie a uneia din instanțele de apel franceze, care tinde să demon- 
streze.că autoritatea judecătorului, care şi-a însuşit concluziile ra- 
portului, acoperă răspunderea medicului care Pa întocmit: 

" Considerând că chestiunea. de deslegat este aceca de a se ști, dacă experții pot fi. urmăriţi pentru greșelile săvârşite de ci în îndeplinirea, 
însăreinării de cercetare sau de verificare, care le este dată de justiție. 

Considerând că, dacă e de reeuinoseut că expertiza, e un mijloc regulat 
de instrucţie în procesele civile, un raport de experţi nu c însă decâţ un simplu uvis. care nu leagă tribunalul Şi ale cărui încheeri pot fi criti- cate şi contestate 'de către părţile interesate; că deci, atâta vreme cât. 
acest raport n'a fost sancţionat prin sentința, dată în proces, el nu e 
„decât un simplu act de instrucţiune, pe care: tribunalul e liber să-l con- 
sidere eu: inexistent, Dar dacă, după desbateri contradictorii, raportul 
experţilor a fost, ca în speţă, sancţionat prin hotărârea. suverană a tribu- 
nalului, el constitue atunci unul din elementele lucrului judecat împotriva 
căruia nimeni nu e admis să revină decâţ în împrejurările şi formele deter- 
„minate: de lege, adică în caz de dol sau de fraudi. | 

„ Considerând că în zadar se susține că nu se poate invoca autoritate: | 
lucrului judecat; din purtea experţilor cari nu erau parte în proces; că 
părerea, aceasta e greșită, de oarece experţii aveau un căracter legal întru 
“îndeplinirea misiunii cure le fusese încredinţată; că intervenţia, lor a 
constituit un incident de procedură şi că, în această privinţă, ei au lucrat - 
în calitate de delegaţi ai tribunalului.: Că deci, aprobând procesul-ver-
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bal, justiţia şi-a însuşit lucrarea lor, a cărei menţinere e indisolubil 
legată, de menţinerea hotărârii care a sancționat- -0. Urmează dar că 
experţii au făcut regulat parte din proces, iar azi ci se află apăraţi prin 
imunităţile. cari sunt consecințele lucrului judecat, 

Considerând de altfel, că e de datoria, tribunalelor de a cumpăni 
efectele hotărârii lor, spre a-şi da scama de temeinicia, şi dreptatea aces- 
teia; că dacă se admite dreptul de urmărire în contra experţilor pentru 
greşelile făcute cu bună-credinţă în verificările şi aprecierile cari le sunt 
încredințate, ar cecurgo consecinţa că noui expertize ar trebui ordonate 
pentru verificarea exactităţii celor dintâi, și că acelaș tribunal, care ar 
fi validat operaţiile primitive, ar fi în urmă chemat să se dejudece, 
deelarându-le inexacte sau greşite, că urmarea ar fi chiar, ca în speţă, 
ca tribunalul să se găsească în situaţia nu numai de a se reforma, pe 
sine, dar încă să reformeze sentinţa care a confirmat prima, sa judecată. 

" Considerând că trebue recunoscut, că un astfel de rezultat, aducând. 
dircet atingere lucrului judecat, pe deasupra ar compromite grav res- 
pectul datorit hotărârilor autorităţii judecătoreşti; că, în fine, ar fi să 
se deschidă porţile la o mulţime de abuzuri, pentrucă rapoartele exper- 
ților, întocmai cași hotărârile judecătoreşti, nemulțumese întotdeauna. 
părțile cari pierd-procesul, şi dacă se admite că acestea pot ataca perso- 
nal pe experţi pentru erorile pe cari li le impută îndeobşte, e neîndoios. 
că, cedând îndemnurilor pătimaşe, am vedea părțile nemulțumite reînoind 
mereu asemenea atacuri, al căror efect ar fi să facă în viitor cu neputinţă. 
apelul justiţiei la concursul experţilor în instruirea afacerilor. 

Considerând că, în speţă, e de netăgăduit că experţii au fost de bună 
credință; că, dacă au comis o greșeală, aceasta ar fi fără voia lor; că. 
sunt deci întemeiaţi să se declare acoperiţi şi la adăpostul oricărei urmă- 
riri, invocând autoritatea lucrului judecat... (C. de Apel din Dijon, 25. 
Iulie 1854). 

O teză pe care simplul bun-simţ o condamnă, pentrucă, procla- 
marea unei atari imunităţi ar însemna, compromiterea iremediabilă. 
a autorităţii lucrărilor de expertiză. 

“După noi, responsabilitatea civilă cea mai largă e o dublă pa- 

văză: pentru justiţie prin eliminarea elementelor incapabile ori cari 
mau sau au pierdut noţiunea probităţii profesionale şi sistematice o: 
induce în eroare; pentru societate, părţile vătămate ştiind că legca 
le dă posibilitatea, de a cere şi obţine reparaţiunea daunei morale sau 
materiale pricinuite. Bine înţeles, principiul sfânt al dreptului de 
urmărire în despăgubire nu trebue întinat prin abuzul ce sar 
face de aplicarea, lui, transformându-se o armă legală întrun in- 
strument de șicană, de acţiune care să frizeze șantajul. Garanţia ne-o 
oferă bunul simţ şi sentimentul de echitate al tribunalelor cari, călă- 
uzindu-se de părerea autorizată a oamenilor de ştiinţă competenţi 

însărcinaţi cu contra-expertiză, se vor rosti întotdeauna în cunoștință 

de cauză. 'Tribunalele nu vor reţine decât acea responsabilitate a 
cărei existenţă va, fi fost demonstrată. 

Dar o imunitate absolută prin asimilarea - expertului cu jude-
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căterul, încă odată n'o admitem Şi, în această privinţă, ne însușim 
argumentele invocate .pe vremuri de Decori, una din ilustraţiunile 
“Daroului parizian. 

Pauntizanii asimilării invoacă faptul că „expertul lucrează în vir- 
tutea unei delegaţiuni judiciare şi ca atare există, între magistratul, 
care numeşte pe expert și acesta din urmă, o adevărată solidaritate. 
Expertul și magistratul cooperând la aceeaş operă de justiţie, au 
dreptul la o protecţiune egală“. Bi bine, o atare solidaritate e numai 
aparentă şi nu există nici asemănare de rol şi de atribuţiuni. E in- 
contestabil că expertul cooperează la opera justiţiei, el nu coope- 
rează însă la acțiunea ei. Să nu creăm o confuzie dăunătoare însăşi 
autorităţii morale a expertului: e un auxiliar ştiinţitic, un îndrumă- 
tor al justiţiei, dar na e un agent de execuțiune. Deşi lucrează în vir- 
tutea unei delegaţiuni a judecătorului, el nu este şi nu poate fi privit 
ca o continuare a magistratului comitent. Expertul—după părerea ex- 
primată şi într'o adunare a Societăţii de Medicină Legală din 
Paris — nu e decât un technician, un om al artei, consultat de către 
judecătorul de instrucţie asupra unui caz special. Avizul lui, precum 
am mai arătat, nu are decât o valoare consultativă, de oarece rolul 
expertului se mărginește la a procura justiţiei clemente de apreciere. 

Și apoi, cum sar putea vorbi de solidaritate între judecător 
şi expert, când acesta din urmă nu e urmărit în daune-interese 
pentru felul cum a fost dată hotărârea judecătorească; acţiunea e 
îndreptată împotriva lui numai pe temeiul unor greşeli — acuza- 
fiune a cărei justificare urmează s'o stabilească tribunalele — ce i se 
impută car fi săvârşit în lucrarea sa de expertiză care, repetăm, nu 
leagă legalmente pe judecător. Cum! Se admite fără discuţiune răs- 
punderea medicului-curant pentru o greşeală gravă în exerciţiul 
profesiunii sale, şi s'ar putea concepe imunitatea unui medie care, 
în calitate de expert, ar călca regulile deontologiei sale speciale, 
atunci când intenţionat cauzează un prejudiciu uneia din părţile 
in instanţă, sau induce în eroare justiţia? 

In teză generală vom spune, împreună cu Alexandresco, că „me- 
dicii experţi nu răspund decât de culpa lata şi de erorile grosiere 
cari echivalează cu dolul, iar nu de o simplă eroare de fapt sau de o 
inexactitate, mai cu seamă dacă se constată că ei au fost de buriă ere- 
dință“. Teză conformă de altfel cu cea adoptată de jurisprudenţa 
franceză (Curțile de Apel din Montpellier şi Pau, Tribunalul din 
Hâvre). Căci, după cum observă eruditul comentator a) dreptului 
civil, „dacă expertul a fost numai neglijent sau. incapabil, părţile 
cari Pau ales trebue să sufere consecințele greşelii lor“, contorm ve- 
chiului adaugiu de drept din Digeste: „Proinde, si mensor împerite 
versatus est, sibi împutare debet, qui eum adhibuit“.. Maximă de
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aplicat cu cea mai largă accepţiune a noţiunii de „parte“, de oarece 
şi organele judiciare, în desemnarea, experţilor, joacă, pentru socie- 
tatea pe care o reprezintă, rolul de parte. Parchetele şi tribunalele 
n'au decât să fie mai cireumspecte în atribuirea mandatului de 
expert (chestiune pe larg tratată la „Alegerea Experţilor“). 

>» 

* * 

Vom examina diversele aspecte sub cari se poate ivi responsa- 
bilitatea civilă a expertului. : - a | 

1. Refuz de serviciu. — E considerată ca atare fapta (în spi- 
ritul articolului 219, al. C. Pr.:C.) fapta medicului de a amâna la 
infinit depunerea actului medico-legal. Şi atunci, prin asimilarea 
acestei temporizări (care de fapt e un refuz deghizat) cu refuzul de 
a depune mărturia, i se aplică în mod automat următoarea dispo- 
ziţie din Codul de Procedură Civilă: 

Art. 207. — Dacă martorul nu voeşte, fără. un just motiv, să jure' sau 
mărturisi, se va condamna la cheltuelile de despăgubire către părţi, și la 
o amendă care nu va putea trece peste trei sute lei (calculată: înzecit, con: * 
form „legii din 25 Martie 1993. — N. A).: | 

„“ Daunele-interese sunt apreciate după. împrejurări 'şi acordate 
prin aplicarea articolului 999 C. C. (reparaţiune datorită pentru pre- 
judiciul cauzat prin neglijenţă). Aşa, deoplidă, ar putea, fi urmărit 
în civil medicul-espert pentru consecinţele refuzului. său de a se 
achita de mandatul primit, prin zădărnicirea unor constatări cari 
Sar fi putut face la timp. | 

2. Alterarea, sustragerea sau distrugerea elementelor de -convin- 
gere (pedepsită precum am văzut de art. 140 C. P.) attage pentru 
medicul-expert şi o responsabilitate în civil faţă de partea, lezată 
(prin aplicarea art. 998 şi 999 0. C., indiferent dacă alterarea a 
fost voită sau fortuită, datorită ignoranței, neglijenţei sau impru- 
denţei). : o 

"+8. Alegaţiunile false într'un act medico-legal — raport, certificat 
sau consultaţiune medico-legală scrisă (pedepsite de art. 124.C. P.) 
dau loc și la o răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat persoanei 
vizate (cum a fost în cazul examinat al D-rului P.). e 

„* Aceăstă lature a, responsabilităţi civile a expertului e extrem 
de delicată, pentrucă tribunalele trebue să diseearnă elementul inse- 
sizabil şi impalpabil al intenţiunii frauduloase din partea autorului 
falsului. Socotim că, achitând de regulă, tribunalele păcătuese prin- 

t?o prea mare indulgență. E anevoie să stabileşti elementul „vicle- 
niei“ cerut de legea penală, dar cu oarecare sforiare se poate deter- 
mina buna sau reaua-eredință a expertului. Dar, precum am observat
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și cu ocazia, interpretării art. 124 C. P., responsabilitatea civilă nu 
face dubiu, de îndată ce se constată existența celorlalte trei ele- 
mente ale delictului: calitatea de expert, materialitatea falsului, pre- 

„ Judiciul consumat sau posibilitatea de prejudiciu. Jurisprudenţa 
franceză o proclamă: : 3ă 

În. materie de certificate medicale, responsabilitatea, edictată de art. 
1382 (art. 998 C. C. Român — N. A.) nu poate fi invocată de partea, 
care reclamă, daune-interese decât cu condiţia de a stabili existența unei 
greşeli rezultând sau dintr'um - fapt direct 'şi personal, sau dintr'o negli- 
jenţă a autorului său. (Casaţia franceză, 1865). 

E clar: pentru angajarea responsabilităţi civile ajunge con- 
statarea materialităţii faptului. Doctrina, şi jurisprudenţa streină 
proclamă a fortiori această răspundere, în cazul „când certificatul 
mincinos emană dela un medie care n'a, verificat prin el însuş fap- 
tele atestate de dânsul, de oarece medicul se face vinovat de o ne- 
glijenţă-sau de o imprudenţă care trebue să atragă responsabilitatea 
sa, de îndată ce greşeala comisă a fost pentru un ter țiu un isvor de 
prejudiciu. 

„„Deopildă, expertul care, în certificatul, consultaţia, medico-le- 
gală scrisă ori în raportul său se mărginește (în caz de expertiză 
asupra unei persoane vii: lovire şi rănire, atentaţ la. pudoare, acci- 
dent, alienaţie mintală, ete., sau asupra unui cadavru: cauzele şi 
circumstanţele morţii) să consemneze, însuşindu-şi-le şi învestin- 
du-le cu autoritatea atribuţiunilor sale, declaraţiunile ce i se fac, 
e răspunzător civilmente de prejudiciul cauzat terţului. Nu poate 

“ invoca scuza că n'a avut motiv să se îndoiască de veracitatea afir- 
maţiunilor ce i Sau făcut, de oarece mandatul său ce de a raportă 
şi atesta pe baza investigaţiunilor ştiinţifice personale: 

- Dacă, din. punctul de vedere al tratamentului de preseris, medicul e 
liber să dea crezare afirmaţiunilor persoanei care-l consultă, -nu-i este 
însă îngăduit să atesteze ca un fapt | cert şi rezultând din constatarea, sa, 
personală existența unei leziuni pe care n'a putut-o verifica, el însuș, şi cu 
atât mai mult comite o gravă imprudenţă, când, pe simpli declarâţie a 
persoanei interesate, certifică formal cauza pretinsei leziuni și chiar îm- 
prejurările în cari ca, s'ar fi produs. 

Dacă un astfel de certificat, produs în justiţie, a dsterminat condara- 
narea, persoanei care, după. zisa, declaraţie, ar fi fost autorul leziunii sufe- 

„Tite, medicul trebue să răspundă de daune- interese pentri prejudiciul pri- 
cinuit terţiului, (Trib. „Senei, 1896). 

“Un caz tipic, înregistrat 'de jurisprudânţa: medico- legală e. dcela 
âl doctorului francez Froger (1893) urmărit în civil de: nevinovatul 
care, pe baza actului medico-legal, fusese condamnat. Pe simpla 
afirmaţie a unei femei că fusese victima unei agresiuni, expertul
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declară că, a „constatat dureri excesiv de violente la nivelul unora 
din coaste“ şi conchide la „existenţa, unui traumatism violent care 
a cauzat o leziune (crăpătură, dacă nu chiar fractură) a coastelor“. 
Victima erorii judiciare datorite expertului face ulterior dovada, că | 
femeea în chestiune nici nu fusese cât de uşor. lovită. Dr. Froger 
— căruia tribunalul Senei îi impută „de a, fi atestat, drept un fapt 
rezultând din constatarea su personală, existenţa unei leziuni pe 
care n'a putut-o verifica“ — e osâridit să plătească 500 franci daune- 
interese. Şi tribunalul își motivează condamnarea, pe consideraţi- 
unea influenţei pe care coneluziunile actului medico-legal au exer- 
citat-o asupra spiritului judecătorilor, autori involuntari ai erorii 
judiciare: | | 

;Considerând că, dacă actul încriminaţ n'a fost cauza, exclusivă şi 
determinantă a condamnării reclamantului şi a prejudiciului pricinuit 
acestuia din urmă de broarea judiciară a cărei victimă a, fost, e totuş 
neîndoios că certificatul eliberat de pârât a coroborat; grav impresiunea 
făcută asupra judecătorilor de depozițiile mincinoase ale martorilor acu- 
zării şi că, după cum o spune şi: sentința tribunalului, a contribuit; să asi- 
gure condamnarea;”..., | 

D-rul Froger n'a putut; scăpa, cu toate că Brouardel sărise în ajutorul 
său, cu o consultaţie medico-legală scrisă, în care invocă, în sprijinul bu- 
nei-credinţe a expertului, dificultatea de a lupta cu perversitatea simula- 
torilor: femeca a afirmat că simte dureri grozave şi el a crezut-o pe 
cuvânt, ” 

Chestiunea, ar fi totuș controversată, pentrucă, după cum am arătat, 
după o veche jurisprudenţă, (decizia din 1854 a Curţii de Apel din Dijon- 
Franţa), expertul nu mai e responsabil de prejudiciul eventual cauzat; prin 
concluziunile actului medico-legal, de îndată ce „după desbateri contra- 
dictorii, raportul experţilor a fost, ca în speță, sancţionat prin hotărârea 
suverană a 'tribunalului”. Concepţie ce, repetăm, n'o admitem. 

„Indeosebi în expertizele de alienaţie mentală, când se cere 
internarea unei persoane, medicul trebue să fie foarte atent şi să 
mu conchidă decât pe temeiul propriului său examen, făcând cu 
totul abstracţie de sugestiuni mai mult sau mai puţin. interesate. 
Se.poate întâmpla să greşească, dar, ţinându-se seama de dificul- 
tatea expertizei, i se poate admite scuza bunei-credinţe, care însă 
nu-l apără de responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat: .. 

Considerând că doctorul X. nu poate fi apărat de răspunderea pentru 
actele sale de imprudenţă, neglijenţă, uşurinţă şi greşeală grosieră, cari au 
pricinuit D-rei M. un serios prejudiciu (prin semnarea unui certificat de 
alienaţie. mentală, pe baza căruia femeea, în chestie a fost internată, — 
N. A.); şi'că, oricare ar fi fost buna lui credință, rău a făcut de a da 
orbește crezare spuselor interesate ale soţilor R., cari i-au descris pe ruda 
lor ca. primejdioasă .peniru siguranța lor personală şi pentru 'ordinca 
publică; E | a 

- Considerând că doctorul X. n'a constatat nici precizat vreo mani-
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festaţie exterioară a maniei furioase, atribuită, prin certificatul său ne- 
motivat, D-rei M.; - 

'- Considerând că și-a format convingerea numai din spusele soţilor 
R., fără să supună pe D-ra M. unui examen sau unei observaţiuni, şi 
fără a căuta să verifice temeiul faptelor ce i-au fost povestite; că doctorul 
X. şi-a agravat încă responsabilitatea, neîncercând măcar, printr'o a douu 
vizită, să se încredinţeze, dacă, starea de surescitare a D-rei M, nu cra o 
“stare trecătoare și cu totul întâmplătoare; 

Pentru aceste motive, condamnă pe doctorul X. să plătească D-rei 
M. 2.000 franci daune-interese (C. Apel din Caen-Franţa, 1901). 

Scuza bunei credinţe mai poate fi invocată de expert atunci 
când alegaţiunea dovedită falsă e datorită unei cauze independente 
de voinţa medicului: deopildă, când judecătorul de instrucţie nu-i dă 
răgazul necesar pentru facerea unei expertize complecte. Expertul 
e însă inoralmente vinovat, de oarece conştient de greaua răspundere 
a misiunii sale, nu poate, nu trebue să cedeze injoncțiunilor, ci, la 
somaţiunea ce i se face de a se pronunţa de urgență, să răspundă că 
în atari condițiuni mu se poate achita de însărcinarea primită. 

E clasie cazul doctorului Melloches din Saint-Nazaire (Franţa) 
care, în 1896, a, fost desemnat de judecătorul de instrucţie cu ex- 
pertiza unci femei, acuzată de pruncucidere. 

Medicul, după un prim examen, comunică magistratului că, ne- 
având la, îndemână instrumentaţia necesară, nu se poate rosti decât 
în urma unui al doilea examen, făcut după prescripţiile conforme 
ale ştiinţei. Judecătorul de instrucţie, în cabinetul căruia se află 
expertul, îl somează pe acesta să-i facă un raport verbal despre 
rezultatul expertizei sale, aşa incomplectă cum era. Medicul ee- 
dează injoncţiunii şi, bizuindu-se pe o simplă impresie, declară că 
socoate că în adevăr femeea a născut de curând. Pe temeiul acestei 
păreri, magistratul emite un mandat de arestare, iar după câte-va 
zile, presupusa. pruncucigașă dă naștere unui copil, în închisoare. 
Pusă în libertate, femeca dă în judecată pe expert, iar tribunalul îl 
condamnă la 1.000 franci despăgubiri civile — sentinţă infirmată de 
Curtea de Apel, care a găsit întemeiat motivul invocat de apărare, 
că expertul a putut -greşi atunci când, terorizat de judecătorul de 
instrucţie, a trebuit, în chiar cabinetul acestuia, să-şi formuleze 
concluzia. 

Precum am spus, expertul era. moralmente responsabil de a 
se fi lăsat intimidat de magistrat, cu riscul de a face o comunicare 
de a cărei seriozitate nu era convins; vina mare, însă, a fost de 
partea judecătorului, care a uitat de respectul datorit misiunii ex- 

"pertului. - 
Interesant de relevat e că însăș sentinţa de condamnare face o 

imputare medicului expert nu. din faptul concluziunii eronate, ci
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din acela de a nu fi făcut o expertiză complectă (nevoind astfel să 
admită scuza, ca lucrat sub imperiul unei somaţiuni căreia nu tre- 
buia să-i dea urmare): | | 

Indeosebi un medie expert își angajează responsabilitatea atunci când 
— somat de judecătorul de instrucţie de a se explica, asupra; punctului. de 
a se şti, dacă constatările făcute de el asupra unei femei acuzate de priune- 
ucidere, ofereau caracterele serioase ale probabilității unei faceri recente 
— emite un răspuns afirmativ, fără a fi uzat de toate procedeele de exa- 
men recunoscute de șliință 'şi în chipul acesta s'a înșelat şi a provocat 
arestarea, prevenitei care, după câteva zile, năstea în închisoare. 

'Pribunalul recunoaşte şi el că exportul 7a înşelat ci sa înșelut, 
ceeace. echivalează cu proclamarea bunei credinţe. Nu era loc de 
daune- interese, — după cum a declarat în urmă instanţa. de apel; 

alături însă de imputarea, făcută expertului de a fi procedat 
cu ușurință, se cuvinea şi un blam la adresa, magistratului autor 
moral al greşelii medicului. - 

Curtea, de Casaţie, sesizată de recursul părţii civile, l-a: respins 
şi, atacând şi fondul, lasă să se întrevadă acest blam la adresa, jude- 

cătorului de instrucţie, care a smuls medicului o părere insuficient 

întemeiată: 5 

Considerând că, date fiind împrejurările, zisa, decizie (a Curţii de 
Apel din Rennes — N. A.) apreciază în mod suveran. că nu se poate 
afirma că opiniunea dubitativă emisă de doctorul Melloches a fost cauza 
determinantă a, arestării văduvei B. şi că deci nu e drept ca zisul expert 
să suporte răspunderea, unei măsuri câre se împanea vigilenței magistrați. 
lor, m-a. respinge, (Casaţia franceză, 1900). 

Invăţăimântul de tras din acest.proces e următorul: Expertul, 
invitat — nu somat — de magistrat de a-și da, în-cazuri de o ur- 
genţă extremă, o părere sumară, va avea întotdeauna grija de a da 

acestei opiniuni forma unei simple impresiuni, făcând rezerve ex- 
prese asupra naturii definitive a concluziilor bazate pe expertiza 
complectă. . 

=, 

x. + 

"Se cunosc cazuri de proclamare a. responsabilităţii expertului 
pentru concluzii eronate datorite unei greşite metode de cercetare. 

Un medie francez a fost condamnat la daune interese către un om 
acuzat de otrăvire pe baza concluziilor actului “medico-legal şi pe 
cari contra-expertiza, le-a. dovedit neîntemeiate, de oarece medicul în 

chestiune, secundat: de un farmacist, dăduse dovadă de „nesocotirea 
celor mai elementare reguli ale! ştiinţei, întrebuințând reactivi de o o 
puritate îndoolnică “. 

“4. Mita: — Condamnat în penal pentru Tuare de mită (art, 144 şi 
145'al. 1.0. P. ), expertul e răspunzător şi în civil faţă de partea



RESPONSABILITATEA EXPERTULUI ÎN CIVIL rii 

lezată prin falsurile ștrecurate în actul medico-legal, în favoarea 
părţii adverse. * | | | 

5. Atestaţiunile false în cursul depoziţiei orale (pedepsite de 
art. 288, 289, 990 şi 291 C. P.,' precum şi de art. 355 şi 448 C. Pr. P.) 
atrag şi răspunderea civilă (art. 998 C. C.) faţă de partea care a 

„ suferiț ori putea să sufere un prejudiciu. | 
6. Violarea secretului profesional, — Am arătat, vorbind de res- 

ponsabilitațea penală, când unume ar putea expertul să fie urmărit 
pe temeiul articolului 305 C. P. (violarea secretului profesional): 
indiserețiuni asupra lucrării de expertiză, divulgarea lucrurilor tăi- 
nuite instrucției şi pe cari acuzatul i le-a încredinţat sub pecetea, con- 
fidenţei. Speţele de responsabilitate în civil sunt mai numeroase, 
de oarece pe acest teren şi interpretarea violării secretului e mai 
elastică. | a 

a) Se expune la urmărirea în daune-interese expertul care co- 
mite indiscreţiuni într'o afacere judiciară a cărei instrucţiune s'a 
încheiat printr?o ordonanţă de neurmărire, fie că aceste indisereţiuni 
au fost comise în cursul sau după terminarea instrucţiunii. “Tot 
pentru prejudiciu cauzat prin indisereţiuni poate fi urmărit me- 
dicul-expert care, chiar dacă a intervenit o sentinţă judecătorească 
rămasă detinitivă, publică acele părţi din raport cari n'au caracterul 
strict medico-legal, cum ar fi detaliile iștorieului. 

b) Tot ca indisereţiune culpabilă: e socotită şi consemnarea, în 
actul medico-legal destinat justiţiei, a unor. particularităţi cari nu 
se referă nemijlocit la, persoana supusă expertizei. 

O atare speţă a format obiectul unei acţiuni în justiţie, care, în 
apel, s'a încheiat prin condamnarea expertului (achitat de tribunal) 
la daune-interese. I se imputa acestuia că, în certificatul medico-legal 
întoemnit pentru justificarea internării unei alienate, notase că 
„Printre. colateralii acestei persoane se găsesc: un frate degenerat, 
tip de persecutat — persecutor şi o soră mărginită, iar un fiu din 
prima, căsătorie a persoanei în chestie prezintă și. el semnele degene- 
rării mentale“. 'Perţii vizaţi au invocat ca-justificare a prejudiciului, 
faptul că „acest certificat e menţionat pe buletinul de internare a . . 
alienatei în azil şi că o copie după actul medico-legal fusese comu- 
nicată autorităţilor administrative ale comunei de reședință 'a bol- 
nayeiti. | Sa Da 

„Medicul, în apărarea sa, a invocat articolul corespunzător din | 
legea. internării alienaţilor, spre a legitima fapta, reproşată. Judecata . 
n'a admis însă acest mod de a vedea .și a: declarat îndreptăţită 
pretenția la reparațiuni civile: ăi 

: „Considerând că: dacă art. 8 din legea din 30 Iunie 1838 (art. 88. 
din Legea, românească asupra alienaţilor, din 1894 —- N: A.) cere,.pentru
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ca o persoană atinsă de alieuaţie mintală să poată fi primită într'un azil 
de alienați, un certificat eliberat de un medic constatând starea mintală 

a persoanei de internat, și indicând particularitățile boalei acesteia pre- 
cum şi necesitatea internării şi tratamentul, — această dispoziţie, cu 
drept cuvânt, nu impune medicului obligaţia de a, se pronunţa nici asu- 
pra cauzelor nebuniei persoanei de internat (în legea românească se pre- 
cizează, din contră, că medicul trebue să arate aceste cauze:,,... se vor de- 

| serie, pe cât se poate, simptomele mentale şi corporale ale boalei, Cauzele 
ei — N. A), nici asupra stării mintale a rudelor ei; că cauzele nebu- 
niei sunt prea adesea misterioase pentru a puitea fi constatate cu certitudine, 
că, de altă parte, existenţa tarelor ereditare nu poate rezulta pentru medie 
decât; din informațiuni de cari, în majoritatea cazurilor, n-a fost în măsură 
să le controleze; că, de altfel atari indicaţiuni sunt evident inutile într'un 
certificat care nu -are alt scop decât de a justifica o cerere de internare; 'că 
prin urmare, fără trebuinţă și deci în mod abuziv, doctorul D. a afirmat, 
în certificatul său din 22 Aprilie 1904, că apelanţii prezintau semnele 
degenerării mintale, că această afirmaţiune aduce vătămare considera- 
funii lui M. și D., — afirmaţiune care, conform preseripţiunilor legii, 
a fost menţionată pe buletinul de intrare și a cărui copie a fost trimisă 
primăriei comunei, spre a fi în urmă iransmisă prefectului judeţului, şi 
deci ea nu mai poate îi considerată ca având un caraoter absolut con- 
fidenţial; - 

„Considerând că, în chipul acesta, doctorul D. a pricinuit apelan- 
ţilor un prejudiciu pentru care le datorează reparațiune”... (Curtea de 
Apel din Chambery, 1907). 

Iar curtea de Casaţie a respins recursul, pe următoarele con- 
'siderente: 

„Având în vedere că natura dăunătoare a acestor enunţări (indica- 
țiunile vizate din actul medico-legal — N. A.) nu e contestată de recurent, 
care se mărginește la a, pretinde, că ele nu priveau decât conştiinţa profe- 
sională a medicului, singur judecător și apreciator al utilității şi necesităţii 
indicațiunilor pe cari urma să le conţină documentul pe care i-l cerea 
legea și al cărui cuprins nu putea în nici un caz să constitue o greșeală. 

„Dar considerând că articolul 8 din legea din 30 Iunie 1838 nu lasă 
omului artei o latitudine absolută în ce priveşte desemnarea, terţiilor a 
căror stare mentală nu iriteresează; că unele aprecieri privitoare la aceștia, 
introduse întrun certificat care n'are alt scop decât de a justifica cererea, 
de internare, pot îmbrăca un caracter abuziv şi să devină astfel pentru 
terţii principiul unei acţiuni în reparaţie”. (Casaţia franceză, 1908). - 

Nu ne însușim deloe temeiurile acestei jurisprudenţe, a cărei 
aplicare ar face iluzorie orice expertiză în cazurile în cari e absolută 
nevoie de descoperirea şi precizarea, antecedentelor. In deosebi, în 
expertizele de alienaţie mintală, indicaţiunile condamnate de tribu- 
nalele franceze sunt absolut necesare pentru formularea diagnos- 
ticului. 

Ori cum, însă, expertul nu poate fi urmărit pentru “violarea, se- 
cretului profesional, astfel cum e definit de art. 305 C. P., atunci
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când consemnează în raportul său particularităţi cari, fără a fi în: 
„nemijlocită legătură cu obiectul expertizei, le socoate totuş necesare 
pentru luminarea justiţiei: 

Un lucrător, victimă a unui accident de muncă, cere daune-interese 
medicului-expert, pentru faptul de a, fi indicat, în raportul judiciar, că 
„suferă şi de o afecţiune gonocociană cu localizare uretrală”, — ceeace, după 
textul acţiunii introduse, ar constitui „o violare a sceretului profesional. 
de oarece expertul n'a putut lua cunoștință de această boală decât cu oca- 
ziunea, exerciţiului artei sale”. ia e 

Tiibunalul a respins acţiunea pe următoarele considerente: - 
„Având în vedere că Dr. X., însărcinat cu examinarea, lui Z., era 

ținut, după înşişi termenii ordonanţei de numire ca, expert, să consemneze. 
în raportul său nu numai operaţiunile pe cari le-a întreprins, dar încă 
toate constatările cari fuseseră rezultatul examenului său şi pe cari, în 
conştiinţa sa, le-a socotit că au o legătură cu accidentul a cărui victimă 
fusese Z. şi că sunt necesare manifeslării adevărului, spre a lumina, com- 
pleat tribunalul în deplină cunoştinţă de cauză: - 

De unde urmează că făcând cunoscută starea, generală a. lui VAR 
D-rul X. n'a făcut decât să se contormeze riguros misiunii cu care era 
însărcinat, şi n'a destăinuit deloc secretul profesional, nici n'a contravenit 
la dispoziţiunile art. 378 din Codul Penal (305 C. P. R. — N. A.), care 
se mărgineşte să pedepsească revelaţiunile îndiscrete şi voluntare comise de 
medici, iar nu şi revelaţiunile provocate de însăş justiția; ” 

„Pentru aceste motive declară neîntemeiată acţiunea lui 7. şi-l con- 
damnă pe acesta la cheltueli. (Trib. Vienne—Franţa, 8 Ianuario 1909). 

Curtea, de Apel din Grenoble (prin decizia din 29 Ianuarie 1909) 
confirmă, această sentință, motivându-şi hotărârea, precum urmează: 

„Având în vedere, că, dacă secretul profesional a fost organizat 
într'un interes general, spre a sigura, încrederea pe care o reclamă, exer- 
ciţiul unor anumite profesiuni indispensabile publicului, art. 378 din. 
Codul penal nu pedepseşte decât pe acei cari au destăinuit cu voință un 
secret ai cărui depozitari erau prin însăş profesiunea lor și cari sunt con- 
ştienţi că, prin revelaţiunea lor divulgă o confidenţă; 

Or, dacă legea, pedepseşte destăinuirile indiserete ale unui medic, 
dispoziţiunile ei nu pot fi aplicate la revclaţiunile provocate de justiţie, 
datoria legală a tăcerii neputând fi împusă aceluia care dimpotrivă a pri- 
mit mandatul de a sc explica asupra tuturor observaţiunilor pe cari, în în- 
deplinirea misiunii sale de a lumina justiția, are prilejul să le facă; 
„Că acesta e cazul unui medic care, însărcinat de un tribunal Şi. prin 

” însăș aplicarea, legii cu un examen medical, mu comnunică decât acestui 
tribunal rezultatul constatărilor sale; 

„Având în vedere că, în ce priveşte indicarea în raportul său a exis- 
tenţei unei afecţiuni gonocociene, Dr. X., în explicaţiunile sale personale în 
faţa Curţii, a arătat că, având de examinat o persoană care se plângea 
de turburări vagi şi putând să nu aibă legătură cu ranu provenită din: 
aceident, a socotit de datoria sa să indice afecțiunea de nabură specială e 
cărei existență o constata şi care, după datele mai recente ale ştiinţei, putea 
să aibă repercusiuni asupra stării generale a bolnavului şi să explice tur-: 
burările de cari se plângea; 

„Având în vedere că, în atari condițiuni, observaţiile făcute de expert:
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şi descrise de el în raportul său nu pot fi considerate ca destăinuiri făcute 
"în mod confidenţial, stie în chip expres, fie tacit, de către acela cart, 
reclamând beneficiul legii accidentelor de muncă, a provocat şi, ca să zicen, 
așa, a reclamat expertiza şi s'a supus la vizita medicului şi la relatărea 
ce trebuia să urmeze; , A 

„Că dar expertul wa comunicat nici o confidenţă şi: wa putul să'şi 
închipue că făcea o atare: comunicare; că, prin urmare, întențiunea delic- 
buoasă necesară pentru ezistenţa deliclului prevăzut de art. 378 nu există; 

„Considerând că nu e loc de a da curs concluziilor subsidiare ale 
părții civile, tinzând la numirea unor noui experţi spre a stabili, dacă 
există o relaţiune între accidentul suferit de lucrător şi boala constatată de 
Dr. X., rezultatul unei asemenea expertize, chiar dacă ar fi contrarie opi- 
niunii ştiinţifice şi profesionale a D-rului X., neputând, din punctul de ve- 
uere penal, să modifice situaţiunea lui juridică, pentrucă acest rezultat 
war putea să stabilească întenţiunea delictuoasă; 

„Pentru aceste motive, confirmă sentinţa tribunalului”. 

f. Complice involuntar la şantaj, internare nejustificată. —După o ho- 
tărâre judecătorească franceză, medicul-expert care, la cererea unui 
particular, eliberează un certificat, trebue să fie fixat asupra me- 
nirii actului, spre a nu se face involuntar complice la o tentativă de 
şantaj sau la un șantaj consumat: 

Medicul care eliberează un certificat, carc'i este 'cerut din cauza 
competinţei sale proprii, chiar dacă atestează fupte controlate de: el, 
fără însă, a se informa asupra scopului pentru care îi este cerută atestarea 
și asupra persoanei care'i solicilă zisul certificat, comite o greşeală, 

* Medicul trebue deci: să afle, dacă actul pe care urmează să-l elibereze 
mar putea servi la un șantaj, o internare nejustificată, elc., sau dacă 
actul acesta nu va pricinui într'o familie. sau într'o căsnicie turburare şi 

- discordie (Trib. Hâvre, 1921). 

| 'Peza aceasta e excesivă, pentru că ar fi să se pretindă medi- 
cului de a avea, alături de cabinetul său de consultaţii, un cabinet de. 

-„imformaţiuni polițienești, un serviciu de detectivi cari să-l edifice 
asupra, valorii morale a persoanei şi asupra eventualelor ei maşi- 
«naţiuni oculte. Ea de altfel n'a făcut jurisprudenţă, pentrucă, un an 
mai târziu, o Curte de Apel a hotărât, că medicul nu poate fi umnărit 
nici în.penal nici în civil, dacă nu i se poate pune în sarcină nici 
vreun interes inavuabil, nici vreo greşeală gravă: 

Ducă un medie e dator să fie prudent şi să ceară toate informaţiile 
utile, atunci când i se cere-o consultaţie privitoare la un terţiu și în 

"absenţa acestuia, nu e acelaş caz atunci când certificatul priveşte însuş 
clientul. Într'un atare cuz, omul artei ar păcătui în contra, datoriilor sale 
refuzându-și serviciile, şi el nu comite v greşeală gravă eliberând un cer- 
tificat, fără a se informa despre situaţia clientului şi uzul ce voia să facă 
cu acest act, de vreme ce nu s'a dovedit în sarcina lui nici înţelegere frau- 
duloasă, nici vreo altă greșeală gravă. (Curtea, de Apel din Rouen, 1922).
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„8. Cheltuelile contra-expertizei. — După Carr et Chaveau, Gar- 
sonnet et Câsar-Bru, expertul, în sarcina căruia se face dovada nu 
numai a dolului, ci a unei simple erori grosiere, poate fi condamnat 
la plata cheltuelilor contra-expertizei, precum şi lu aceea de daune- 
interese suplimentare în profitul părţii lezate prin concluziunile 
false ale lucrării sale de expertiză, Părerea aceasta e desigur mo- 

_tivată de o decizie a Curţii.de Apel din Dijon (25 Iulie 1854) care, 
" întrunul din considerentele ei, proclamă că „tribunalul, chemat să 
aprecieze valoarea expertizei, poate nu numai să înlăture conclu- 
ziile acesteia, dar încă să pună cheltuelile în sarcina personală a 
experţilor, făcându-i pasibili de daune-interese, dacă e duvedit cau 
comis erori grosiere sau, prin temporizarea lor, au cauzat prejudiciu 
părţilor, sau în sfârşit au păcătuit grav faţă de datoria de prudență 
şi de delicateţă întru îndeplinirea misiunii co li sa încredinţat“, 

9. Expert şi medic curant al persoanei examinate. — Deontologia 
medicală şi regulile expertizei interzie expertului de a fi în acelaş 
timp medie curant al persoanei cu al cărei examen e însărcinat. 
Trebue să evite acest cumul al atribuţiilor de agent al justiţiei cu 
practica, artei, când e vorba de acelaş individ, în ipoteza chiar că: 
singur. sentimentul de umanitate i-ar dicta o intervenţie. medicală 
sau chirurgicală pe care o socoate necesară şi urgentă. Şi aceasta 
spre u nu se expune de a fi urmărit pentru daune-interese, în caz . 
când, această intervenţiune ar da greş. . . 
40. Răspunderea autorului contra-expertizei faţă de primul expert.— 
Există o răspundere şi penală şi civilă a medicului sau medicilor în- 
săreinaţi cu o contra-expertiză, faţă: de autorul primei expertize, 
atunci când în sarcina celor dintâi se dovedeşte reaua eredinţă, in- 
tențiunea manifestă. de a compromite pe cel de al doilea, servind 
astfel interese contrarii justiţiei. | 

In afară de aplicaţiunea articolului 124 O. P. pentru fals inte- 
lectual, autorul sau autorii contra-expertizei sofisticate mai sunt 
pasibili de daune-interese către primul expert a cărui reputaţie şi 
autoritate ştiinţifică au încercat s'o sdruncine. 

Un caz de asemenea natură a făcut mult sgomot în lumea me- 
dicală franceză. O sceietate de asigurare, punând la îndoială te- 
meinicia concluziunilor D-rului X., însăreinat de tribunal cu exami- 
narea unei victime a unui accident de muncă, a, obţinut o contra- 
expertiză. Noul 'expert, Dr. Y., spre a servi societatea interesată, 
face un nou raport şi, spre a-şi îndreptăţi coneiuziile diametral 
opuse celor din primul raport, recurge la un fals patent: ” 

Atirmă că raportul D-rului X. conţine erori şi, spre a o dovedi, 
citează o frază din acest act medico-legal, având însă grija să-i mo- 
difice termenii, ceeace schimbă cu totul înţelesul acestei fraze
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-— care, de unde în forma primitivă, proclama un fapt ştiinţifie 
nediscutabil, afirmă acum o adevărată erezie medicală, | 

Falsul a fost descoperit şi primul expert a intentat acţiune în 
daune contra autorului contra-expertizei, pentru prejudiciul cauzat. 

În concluzie: 

1. Medicul-expert are o îndoită responsabilitate legală: el. 
poate fi urmărit în penal, prin aplicarea articolelor 124, 140 (al. 4 
Şi 9), 144, 145 (al. 1), 192, 288, 289, 290, 291, 305 C. P., şiart.77, 
33, 829, 343, 355 şi 448 C. Pr. P.; în civil, prin aplicarea articolelor 
998 şi 999 C. C., şi art, 207, 216 C. Pr. C. Poate fi urmărit simultan 
sau consecutiv, în penal şi civil, pentru repararea, prejudiciului 
cauzat, prin aplicaţiunile dispoziţiunilor cuprinse în articolele 998 
şi 999 C. Q. (cari se aplică la toate cazurile ivite) şi în artico- 
lele: 192 C. P. şi 207 C. Pr. C. (refuz de serviciu), 140 al. 4 și 5 
C. P. (alterarea, sustragerea .sau distrugerea elementelor de con- 
vingere), 124 C. P. (alegaţiuni false în actul medico-legal), 144 şi - 
145 C., P. (denaturarea adevărului din interes material), 288, 289, 
290 şi 291 C. P. şi 355, 448 C. Pr. P. (atestaţiuni false în cursul 
depoziţiei orale), 305 (violarea condiţionată a, secretului profesional), 
precum şi în caz de complicitate la şantaj, la o internare nejustifi- 
cată, etc. 

Răspunderea, aceasta e indiscutabilă ori de câte ori se poate in- 
voea în sareina expertului dovada unei erori grosiere, a relei cere- 
dinţe manifeste și deci a intenţiunii frauduloase de a părtini ori de a 
vătăma. | 

2. Dimpotrivă, medicul-expert e apărat de orice răspundere pe- 
nală ori civilă, când nu se face vinovat nici de o gravă imperiţie nici 
de un act dolos; singurul fapt al unei contradicții între concluziile 
unei expertize: și acele ale unei contra-expertize, nu poate fi opus 
primului expert ca o dovadă de culpă, deoarece, prin însăş esenţa 
misiunii sale, expertul e suveran în emiterea, părerii sale: 

Când cineva îndeplineşte o obligaţiune, nu poate fi răspunzător pen- 
- tru prejudiciul ce ar cauza altora, dacă nu i se poate imputa că ar fi co- 

mis vreo greșeală în comiterea faptului, în exercitarea dreptului său, în 
îndeplinirea obligaţiunii. (Cas,, S. 1, 25 Mai 1877). 

3. lixpertul nu poate fi urmărit pentru defăimare ori calomnie 
(art. 294 C. P.) de citre acuzatul care ar beneficia de o achitare, 
pentrucă omul artei, asimilat cu un funcţionar public, se bucură de 
o imunitate absolută în ce priveşte natura şi efectele constatărilor şi * 
concluziunilor sale științifice: 

Calomnie nu poate exista din partea, unui funcţionar care face un 
act relativ la; atribuţiile sale (Trib. Ilfov, S. II, 26 Aprilie 1885).
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Expertul va elimina, însă, din actul medico-legal tot cecace nu 
e util demonstraţiunii faptului medical şi ar putea astfel, invo- 
luntar, cauza, un prejudiciu moral sau material, | 

4. Expertul nu poate fi urmărit în civil pentru daune-interese 

nu numai de acuzatul care a, beneficiat de o achitare, dar nici de 
orice altă persoană obiect al unui examen medico-legal: 

.. Un medic, însărcinat cu expertizi victimei unui accident de muncă, 
e urmărit de lucrător pentru defăimare, care reclamă 2000 franci despă- 
gubiri civile ca „reparaţie pentru prejudiciul cauzat prin citirea, în 
audiența publică a tribunalului, a raportului care conţinea şi fraza ur- 
mătoare: „Acestea sunt rezultatele examenului clinic care, spre a fi com- 
„plect, trebuie să indice o exaltare a auzului, a mirosului din partea 
„stângă, precum și o afecţiune gonocociană cu localizare uretrală”, 

Tribunalul din Vienne (Franţa) respinge acţiunea pe următorul 
considerent: 
„Rapoartele experţilor nu pot da loc la nici o acţiune în defăimare, 
injurie sau ultraj, și aceasta, din însăș natura mandatului public înde- 
plinit de experţi; de unde urmează, că expresiunile technice întrebuințate 
în raportul X. nu constiţue deloc delictul de defăimare sau de injurie ce i 

„se impută”. (Trib. Vienne, S Ianuarie 1909). " 
Acest motiv a fost adoptat şi de Curtea de Apel din Grenoble, care 

a confirmat sentiriţa de respingere a acţiunii şi de condamnare a autorului 
plângerii la, cheltuelile de judecată. 

  
55005. — Dr, A[. Minovici. Tratat de Medicină Legală. 45



  

CAP. XI 
  

EXPERTIZELE MEDICO-MILITARE. 

“Un tratat complect de medicină-legală trebue să cuprindă și 
câte-vă noţiuni generâle despre expertizele militare, sau mai bine 
zis despre practica acestei medicine speciale, pentrucă medicul- 
militar, prin însăş esenţa atribuţiunilor sale, îndeplinește permanent 

-xolul. de expert. Varii probleme de medicină legală .şolicită inter- 
venţia frecventă a medicului militar activ sau temporar (stagiar 
Sau diurnist, concentrat sau mobilizat); zilnice are de examinat şi 

- de deslegat chestiuni de a căror soluţiune depinde bunul mers al 
instituţiei armatei, menţinerea disciplinei şi administrarea, justiţiei 

militare, 
"Medicina legală “militară, în afară de cunoştinţele necesare 

oricărui medic-legist, mai reclamă și o iniţiare specială de ordin 
administrativ medico-militar, care se dobândește în practica de 
ani de zile a serviciului de regiment: în contact zilnie eu oamenii 
unităţii, practicând înainte de toate medicina preventivă şi fiind 
mai întâiu higienist înainte de a fi medie — după cum îl .caracte- 
vizează Hâricourt — aci, la regiment, învaţă medicul să cunoască 
materia de expertiză — soldatul, — interesele şi drepturile lui în 
funcţiune însă de necesităţile inexorabile ale disciplinii, care e însăş 
cheia de boltă a întregii construcţiuni a apărării naţionale. Medicina 
legală militară are deci ca obiect studiul acelor expertize cari au ca, 
menire să 'lumineze şi să secondeze comandamentul sau diversele 
servicii, în spiritul legilor, regulamentelor, decretelor şi ordonanţelor 
privitoare la funcţionarea organismului armatei. | 

In deosebire de expertul civil, care nu intervine decât în baza 
unei ordonanţe formale a autorităţii judecătoreşti (tribunalele, 
Curțile sau organele poliţiei judiciare) şi pentru fiecare caz în 
parte, expertul militar, în practica, lucrurilor, se sesizează cele de 
mai multe ori din propria-i iniţiativă, în virtutea dreptului şi dato- 
xilor ce. decurg: pentru “el din înseş preseripţiunile a căror aplicare 
îi este încredinţată. 

O altă diferenţiare: pe când nu orice medie c presupus a fi 
apt pentru săvârșirea unei lucrări de expertiză şi practicianul civil,
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neascultând decât de glasul conştiinţei sale, are latitudinea ca, în- 

vocându-şi incompetinţa, să decline mandatul cu care e învestit, me- 
dicul militar, prin această. simplă calificare, e expertul prin excelență 
pentru toate chestiunile de ordin medical cari interesează armata 
(highienă, epidemiologie, recrutare, reformă, clasare de invalizi, 
stabilirea responsabilităţii sub diversele ei aspecte, în urmărirea, în 

faţa instanţelor justiţiei militare). Activitatea de expert a medi- 

cului militar începe cu operaţiunile comisiunilor de recrutare, pentru. 
a se continua cu vizita medicală zilnică la cazarmă, (demascarea, si- 

mulanţilor şi clasarea oamenilor bolnavi în categorii: cei de evacuat 

în spitale, cei de reţinut în infirmeric şi cei de scutit temporar de 
serviciu ori cei de propus pentru reformă); cu examinarea, milita- 
rilor de ori ce grad pentru acordare de congediu medical, punerea 

în disponibilitate pentru infirmităţi temporare sau punere în retra- 

gere pentru boli incurabile contractate. în timpul şi din cauza ser- 
“ viciului, sau pentru afecţiuni şi infirmităţi căpătate în alte împre- 

jurări și cari îi fac. vremelnic sau definitiv inapţi pentru serviciul 
în armată; cu examinarea şi întocmirea, certificatelor cu ocazia în- 

trărilor şi ieșirilor din armată, ori cu prilejul unei simple schimbări 
în poziţiunea militarului. Tot atribuţiuni de expert are medicul mi- 
litar întru îndeplinirea îndatoriri impuse de regulamente, de a con- 
trola alimentele şi băuturile distribuite trupei sau consumate în can- 
tinele corpurilor, ale serviciilor sau stabilmentelor militare. 

Expertizele medicale militare se pot grupa în următoarele opt ca- 

tegorii: 1) sntrările în armată; 2) clasarea militarilor bolnavi; 3) ie- 
'şirile din armată; 4) cazurile de responsabilitate pentru abateri dela 
disciplină ori pentru infracțiuni din domeniul Codului Penal; 5) bo- 
Hile disimulate şi cele simulate; 6) verificarea deceselor, autopsiile, 

lovirile şi rănirile, atentatele la pudoare, etc.; 1) controlul alimentelor 
şi al condiţiunilor de higienă şi salubritate a cazărmilor, taberelor de 

concentrare şi de manevre, a depozitelor şi stabilimentelor militare; 
8) deontologia medico-milktară — drepturile, datoriile şi responsa- 

bilitatea medicului-militar. 

+ 

x * 

Responsabilitatea specială a medicului militar, în oricare din iposta- 
Zele în cari se găseşte (activ, stagiar, diurnist, concentrat sau mo- 
bilizat), e angajată în toate actele de competinţa sa și în săvârşirea 
cărora i se poate imputa abateri dela legi și regulamente. 

Cele mai frecvente dintre formele acestei responsabilităţi sunt: 
1. Mita. — „Medicii sunt chemaţi în consiliul de recrutare a-şi 

da părerea conform legii de faţă. 
Dacă vor fi primit daruri sau promisiuni pentru a fi favorabili .
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tinerilor ce au a examina, se vor pedepsi cu închisoare dela un an 
“până la doi ani.. | 

„Li se va aplica aceeaș pedeapsă atât în cazul când, în momentul 
darurilor ori făgăduelilor, vor fi fost deja numiţi la consiliu, cât şi 
în cazul când aceste daruri sau făgădueli le vor fi primit în preve- 
derea -că vor: fi- chemaţi la . aceste funcțiuni (Art, 120 Legca 
Recrutării). 

„Fraudele comise în materie de recrutare wau prescripțiuni (Ari. 
113 L. R.). 

„l'oate pedepsele cu închisoare şi destituire prevăzute în legea 

de faţă, nu se pot înlocui cu amende în bani, chiar când aceste în- 
Iocuiri ar fi prevăzute în alte legiuiri civile sau militare“. (Art. 196 
Legea Reerutării). „- 

2. Certificat fals sau incomplect. — „Se pedepseşte dela 6 luni 
până la 2 ani închisoare tot medicul militar care, în exerciţiul func- 

"țiunilor sale şi pentru a favoriza pe cineva, dă un centificat fals 
sau ascunde existența boalei sau infirmităţilor.: EI poate ti pedepsit 
şi cu destituirea. 

„Dacă la aceasta a fost îndemnat de daruri sau făgădudli, s 

pedepsește cu degradaţiunea, militară“. (Art. 255 C. J. M.). 

3. Crime sau delicte. — Pentru toate infracțiunile sale, calificate 
crime sau delicte, săvârșite în timp de pace, medicul militar (ca şi 
farmacistul militar) e justiţiabil de consiliul de răsboiu din circum- 
scripţia teritorială respectivă (Art. 52 C. J. M.).. 

| EI mu poate dechina competința justiției militare, invocând î îna- 
intarea anticipată a demisiei: 

. „Aedicul militar nu se poate retrage sau demisiona din armată, până 
nau întervine un decrel regal, aşa că el rămâne justiţiabil de justiţia mili- 
tară”, (Cas., S, II Dec. 1889).



CAP. XII 
  

EXPERTIZELE MEDICO-VETERINARE 

„Proprietarul unui animal, sau a- 
cela care se serveşte cu dânsul, în 
cursul serviciului, este responsabil de 
prejudiciul cauzat de animal, sau că 
animalul se află sub paza sa, sau că 
a scăpat” (art. 1001 C. Cc) Y 

Simpla enunţare a acestei dispoziţiuni clare şi categ gorice ne 
arată că, printre specialiştii la luminile cărora, pentru elucidarea 
unor detalii ale lucrării sale de expertiză, recurge medicul-expert e 
şi medicul veterinar (care-și dobândeşte pregătirea specială la Fa- 
cultatea, de medicină veterinară). Căci, cu ajutorul consultaţiunii 
acestuia, auxiliarul Justiţiei însărcinat cu o expertiză umană se va 
putea pronunţa, în perfectă cunoștință de cauză, dacă pet 
pricinuit are sau nu ea origine actul inconştient al animalului. $ 
aceasta în următoarele cazuri: 

1. Răspunderea — atât în civil cât şi în penal - — a stăpânului 
sau prepusului acestuia, pentru rănile pricinuite prin muşcăturile 
sau loviturile date de animalele lor, — răniri şi loviri care pot pro- 
voca o incapacitate de lucru (temporară sau. definitivă), sluţirea 
sau chiar moartea victimei. 

2. Răspunderea — civilă şi penală — a stăpânului sau prepu- 
sului acestuia, pentru transmisiunea la om a bolilor contagioase de 
cari sunt atinse animalele lor. . 

(In aceste două speţe, medicul veterinar are chemarea, de a iden- 
tifica, animalul, autor al faptului medical: formu, dinţilor pentru 
urmele lăsate prin muşcătură; forma ghiarelor — pentru. zgârie- 
turile ori rupturile provocate prin sfâşiere; forma, copitei ori a; coar- 
nelor — pentru loviturile date ori împunsăturile făcute; constatarea 
bolii molipsitoare — cărbunele, morva, tuberculoza, tetanosul, febra 
aftoasă, cow-pox, horse-pox, virusul turbării). 

3. Răspunderea măcelarului, birtaşului sau cărnăţarului, pentru 
intoxicația (eu efecte trecătoare! ori cu sfârşit catastrofal) datorită 
punerii în consumaţie de carne alterată (crudă ori preparată). 

+. Administrarea probei în cazul unui individ urmărit pentru
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atentat în contra bunelor -moravuri, săvârşit cu un animal (acte 
de bestialitate), 

“ T. Rănirile şi lovirile datorite animalelor se urmărese și în penal, 

însă atunci e de căutat elementul intenţional, adică dacă stăpânul 

animalului sau prepusul stăpânului a avut sau nu voinţa mani- 

festă de a. pricinui victimei un prejudiciu. 

-a) Intenţăunea de a face rău, care se traduce prin asmuţirea 

animalului, e o faptă asimilată cu rănirile şi lovirile comise cu 

voinţă (art. 238—242 0. P.); Socotim că s'ar putea face şi aplicarea 
art. 234, al; 2. C. P. („Omorul se va pedepsi asemenea cu munca 

silnică pe toată viaţa, când va fi avut de scop, ori a. prepara, ori a 

înlesni, ori a, executa un delict“), atunci când stăpânul animalului 

se serveşte de el ca de un instrument pentru suprimarea . victimei, 

a cărei existență ar constitui o piedică la săvârşirea infracţiunii 

proectate. | 
b) Absența elementului imtenjional. Stăpânului ariimalului se 

aplică art. 389, al. 2. C. P. („Cărăuşii, chitigiii şi oiice conducători 
de irăsuri.sau dobitoace, cari nu vor sta totdeauna, lângă caii sau 
dobitoacelor lor“. ...), al. 3. („Cei ce vor da drumul sau vor lăsa să . 
alerge caii, dobitoacele de tras, de povară,.sau de călărie în întrul 
unui loe locuite), al. 4. („Cei ce, umblând cu trăsuri prin stradele 

oraşelor, sau nu-şi vor păstra rândul, ori vor alerga prea iute! %, 
al. 8 (..., „sau vor da drumul la dobitoace făcătoare de rău“...). 

Speţelor din aliniatele 2, 3 şi 4 li se poate face şi aplicaţiunea nu 
numai a amenzii dar și a închisorii (art. 390 C. P.). Socotim că răs- 
punderea proprietarului animalului sau a prepusului proprietarului 

ar putea fi cârmuită şi de dispoziţiunile 'generice ale art. 248 şi 
„249 C. P,, pentrucă lovirea sau rănirea pricinuită de animal are ca 
origine „nedibăcia, nesocotința, nebăgarea "de seamă, neîngrijirea. 
sau nepăzirea regulamentelor“ de imputat stăpânului animalului. 

II. Transmisiunea bolilor contagioase implică răspunderea; stă- 
pânului animalului, edictată de art. 377 0. P. (ncobservarea măsu- 

"rilor. prescrise în ce priveşte izolarea, şi privigherea cazurilor de 
molime). 

III. Boală sau moarte datorită cărnii alterate. — a) Măcelarul, 
-birtașul, cârnăţarul răspund de intoxicația” uşoară (art. 389 al. 12 

C. Penal: „Cei ce vor pune spre vânzare lucruri de mâncare stricate, 
clocite, sau vătămătoare“). Speţa îşi găseşte aplicarea şi în 

art. 249 C. P. | 
-b) Aceleaşi. persoane sunt pasibile de pedeapsa prescrisă de 

ari. 231 („Otrăvirea, este omorul unei persoane prin. întrebuin- 
ţare de substanţe cari pot cauza moarte, măi curând sau mai târziu, 
ori şi în ce mod ar fi fost întrebuințate sau date acele substanțe“),
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adică atunci când se face dovada, că măcelarul, birtaşul sau cărnă- 
ţarul ştiau că pun în consumaţie carne alterată. Benoficiază însă 
de circumstanţe atenuante, atunci când se face dovada că au ignorat 
toxicitatea cărnurilor și în acest caz li se aplică art. 248 C. P. 

IV. Atentatele în contra bunelor moravuri, săvârşite cu animalele, 
sunt, din nenorocire, destul de frecvente şi ele se încadrează, în 
delictul pedepsit de art. 262 C. P. („Oricine va comite un ultragiu 
publie în contra pudoarei. ...*). Medicul veterinar ajută pe medicul 
însăreinat cu expertiza umană, prin examinarea părţilor genitale - 
ale animalului (pasiv sau activ). Facem această diferenţiare, pen- 
trucă aberaţiunea, sensuală o întâlnim la ambele sexe ale speciei - 
umane: literatura medico-legală a înregistrat cazuri de coit mas- 

„culin uman cu iepe, măgăriţe, vaci, bivoliţe, capre, după cum a 
avut de examinat cazuri de coit femenin uman cu animale, îndeosebi 
cu câini. Sunt şi detracaţi cari caută senzaţia erotică în introducerea, 
degetului, a mâinii sau chiar a antebraţului în vaginul unei femele 
animale. Medicul veterinar identifică, pe organele genitale ale ani- 
malului, actul incriminat: eroziuni pe vagin, prezența, spermei, pre- 

„Zenţa de peri ai pubisului femeii pe penisul animalului şi uneori ca- 
racterizarea unei boli venerice transmise (cazul unui zuav din Al- 
geria, care, atins de sifilis, a comunicat unei iepe durina: în genere, 
Arabii au credinţa că se pot vindeca de sițilis prin contactul sexual 
cu o capră). Ie 

” + 

| * x 

Afară de colaborarea sa la expertiza umană, medicul veterinar face 
act de expert independent în toate chestiunile — atâţ de resortul 'civil 
cât și de cel penal — în cari obiectul expertizei e animalul: identitatea, 
defectele de conformaţie, infirmităţile, îmbolnăvirea, rănirea, schilodirea, 
moartea, acestuia. , | 

In civil, intervenţia, medicului veterinar se produce în cadrul dis- 
poziţiunilor din: art. 1352-7359 C. C. (viţii redibitorii), art. 998-999 C. C. 
(prejudiciul cauzat proprietarului animalului, prin lovire, rănire, arsuri, 
înjunghicre, otrăvire, accident, transport pe calea ferată, condiţiunile de 
întreţinere), articolele privitoare la. asigurarea contra, daunelor eventual 
suferite de proprietarul animalelor (incendiu, trăsnet, înec, epizootie, aeci- 
dent), în “deosebi în speța art. 454 Codul Comercial (inducerea. în eroare 
a societăţii de asigurare). — In penal, medicul veterinar intervine ca, ex- 
pert pentru determinarea leziunilor, constatarea pravităţii lor sau a 

- morții animalului, victimă a unei răniri sau a unei otrăviri (art. 385 
al. 12; art. 393 al. 2, 3, 4; art, 368), înstârşit, când animalul a sucombat 
unei epizootii de a cărei întindere e vinovat un alt proprietar (art. 378). : 

- Veterinarul-expert mai e chemat.a determina responsabilitatea unui 
medic veterinar de greșelile de tratament sau de intervenţiune chirurgicală 
(îndeosebi în cazurile de lăsare de sânge, castrare, cauterizare, întrebuin- 
țare a vesicantelor). n A | i 
„Ca, orice expert, medicul” veterinar însărcinat cu o expertiză, depune
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jurământul și întocmeşte un raport, care poate fi complectat cu o depozi- 
ție orală. Deasemenea el eliberează certificate şi dă consultaţii judiciare. 

Deontologia medicinei umane se aplică şi medicinei veterinare, în 
ce priveşte secretul profesional, responsabilitatea. — In deosebire de medi- 
cul uman, medicul veterinar se bucură, în ce priveşte privilegiul onorarii- 
lor, de preseripţia de drept comun (art. 1890 C. C., 30 ani) deoarece lui 
nu i se aplică art. 1904 C. C. care are o enunţare limitativă: „medicii, 
chirurgii şi apotecarii” (cari dau îngrijire unei fiinţe umane).



PARTEA JI 
  

MODELE DE RAPOARTE. 
(PERSONALE) 

Incheierea, logică a acestui prim volum al „ratatului complect 
de Medicină Legală“ trebue s'o formeze câteva modele de rapoarte 
judiciare în speţele mai frecvente şi mai interesante din interven- 
țiunea omului artei ca auxiliar al justiţiei. Rostul acestor modele 
(personale) e de a servi de călăuză sigură la redactarea actului me- 

dico-legal, menit să lumineze judecata, instanţelor judecătoreşti. 

1. CRIMĂ SADICĂ 

Subsemnatul Doctor în medicină, Mina Minovici, Profesor la Uni- 
versitate, Medic Legist pe lângă Tribunalul Ilfov, am fost invitat de 
D-nul Judecător de Instrucție, Cab. 5, Trib. Ilfov, prin adresele 
Nr. 2730 şi 2731/915, de a mă pronunţa asupra stării psihice a preve- 
nitului J. D. După ce am depus jurământul cerut de lege, am procedat, 
în repeţite rânduri, la examenul individului, atât în cabinetul d-lui Ju- 
„decător, cât şi în cabinetul nostru și la penitenciarul Văcăreşti, Totodată 
am luat cunoștință şi de conţinutul dosarului afacerii, precum şi de un 
memoriu ce am cerut să ni-l facă J. D. asupra persoanei sale. 

Informaţiunile adunate şi constatările făcute sunt atât de numeroase 
încât pentru o expunere mai clară a raportului de faţă socotim fo- 
lositor ea. — dispensându-ne de istoricul afacerii, ale cărui elemente se 
găsesc în memoriul și în propriile declaraţii ale lui J. D. consemnate în 
dosar şi pe cari le reproducem — să împărțim lucrarea. noastră în urmă- 

"toarele capitole: 1) Antecedente familiale: ereditatea; 2) Antecedente per- 
sonale; 3) Examenul fizic; 4) Examenul mintal; 5) Discuţiunea, faptelor; 
6) Coneluziuni. 

|. Antecedente ereditare | E 

_. In această privință am putut culege următoarele date, pe deoparte 
din dosar şi din informaţiunile luate de noi direct dela prevenit, pe de 
alta, dela mama: şi sora lui. . 
„_ “Mama lui J. D. are azi 48 ani; dela, vârsta, de 22 ani a trăit în 
concubinaj cu tatăl lui, cu care a avut 3 copii, dintre cari: J. D. este 
cel mai mare, Unul din copii a murit de o boală acută, iar o fată trăește. 
Toţi copii i-a născut la termen fără nici o dificultate; nu a avut nici un 
avort. Nu a făcut nici un abuz, nu a avut sifilis niciodată, mai cu
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seamă înainte şi în timpul sareinei cu J. ma, suferit de vre-o boală, se- 
rioasă. Examinată cu deamănuntul, nu constatăm la ea nici o turburare 
din partea vreunui simţ. Părinţii femeii au murit la, adânci bătrâneţe. 

Tatăl lui J. D. a murit asasinat la etatea de 28 ani. Nu avea, darul 
beţiei și nu fusese niciodată bolnav. A fost un om așezat, fără nici un 
viciu. 

Din partea rudelor colaterale nu se constată e că vreuna din ele ar fi 
suferit de vre-o boală mintală sau de alte turburări demne de reţinut. 

Sora lui J. D. se află într'o perfectă sănătate ŞI n'a prezentat niei- 
odată vre-o turburare nervoasă. E o fată cinstită. și-și câștigă, existenţa, 
ca lucrătoare la croitorie, 

, Din faptele citate mai 'sus rezultă că, din punctul de vedere al ere- 
dităţii, J. D. nu pr ezintă nimic de notat. 

II, Antecedente personale 

- Am văzut din ce părinţi a icşit; să vedem acum dacă, dela, naşterea 
sa, și până la, comiterea, crimei de care este acuzat, a suferit vre-o influenţă - 
care să-i fi putut altera starea mintală, 

Născut din părinţi. sănătoşi şi în mod normal, fără nici un aceidenţ 
în timpul nașterii, a, fost crescut; la, doică până Ja etatea de 5-ani, când 
a fost luat lângă mama sa. Intre 6 şi 7 ani a fost dat la Şcoala Catolică 
din Brăila, de unde, după 6 luni, îmbolnăvindu-se de fobră tifoidă, a fost 
luat, iar după înstintitoșire a, fosti dat la şcoala, primară din Brăila, unde 
a făcut trei clase, iar a patră a hoinărit mai tot timpul Şi în cele din 
urmă a, fugit; de acasă. . 

__In şcoală un băiat. l-a învățat să se mastur beze singur şi unul cu 
altul, aproape în toate zilele. - 

Tn copilăria sa, afară de febra, tifoidă, a mai suferit de o blenoragie, 
o adenită, inguinală, pentru care a fost oțerat la spital; reținem şi o 
otrăvire cu sublimat, - 

N'a suferit în copilărie sau mai târziu nici un-accident care să-i fi 
produs vre-o lovitură la cap. N'a avut sifilis. N'a făcut-abuzuri de băuturi 
alcoolice. N'a urinat 'noaptea în pat. N'a avut convulsiuni nici acesss de 
epilepsie. Serviciul militar nu Pa făcut, fiind scutit ca fiu mai: mare la 
“mamă văduvă, 

In ce priveşte însă antecedentele sale din punctul de: vedere al instino- 
tului sexual, din cea mai fragedă copilărie până astăzi, credem mult 
mai nimerit, spre a nu lo altera valoarea, să le redăm astfel cum au 
fost deserise'de el însuşi, în memoriul ce, la cererea noastră, ni l-a prezentat: 

„Memoriu 

, „XDam născut în anul 1890, deci sunt: astăzi în vârstă de 25 ani, 
„părinții mei mi-au dat o educaţie. simplă şi m'au lipsit de cultură, și lă- 
sându-mă cu puţina învăţătură din cursul primar. Eram şi eu.o fire slabă 
şi foarte lesne de condus, cedam foarte ușor sfaturilor rele ale tovarășilor 

„mei, de joacă, și începusem încă de mic copil să mă, dedau la jocuri Tu-, 
Şinoase; așa, am început a face onanie foarte des, încă din cursul primar, 
lucru ce m'a stingherit de a, termina cursul, căci nu-mi mai era gândul 
decât numai la cele ce simţeam plăcere, astfel am "plecat din clasa. IV 
aproape de jumătatea anului, şi fără a spune cuiva, am luat-o razna pe o 
șosea ce ducea spre Cioara-Doicești unde am întâlnit un ţăran şi spunân: -
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du-i că n'am pe nimeni, m'a, luat cu el, unde am stat aproape 8 luni 
şi apoi m'am reîntors acasă din stăruința părinţilor care aflaseră tot dela 
mine, căci le serisesem făcându-mi-se dor. Intors acasă, am intrat la o 
librărie unde după câte-va luni am "părăsit serviciul, nu-mi aduc aminte 
din ce cauză, şi pe urmă am întrat la, un atelier mecanic, de aci am 
fost nevoit să plec din cauza unui băiat care căuta să se lege de mine, 
Apoi am intrat. la o casă a Doamnei Maria Dascalov, unde am stat un 
an, deşi obiceiul îl praclicam înainte, o duceam destul de bine dacă nu. . 
murea Doamna, nu părăseam serviciul. După aceia am intrat la un 'resta- 
urant-şi variât6, unde am stat un an şi jumătate, deşi pentru un copil 
ca mine nu era deloc nimerit serviciul. După mai multe propuneri, 'am 
cedat unui Grec şi m'am dus la, el acasă unde am făcut pederastie, nu 
ştiu cum m'a putut convinge de a mă duce la «el acasă; ştiu că după 
aceia nu mai m'âm dus la serviciu și apoi am intrat 'la d-l Dr, 1. C. 
şi am fost-nevoit să plec și de acolo din cauza unui nepot care era un 
stricat. - 

„După aceia am intrat la d-l avocat P., unde am stat 8.luni,.'apoi 
în vara anului 1909 am plecat în București, căci mă săturasem de Brăila, 
nu ştiu, eu eram vinotat sau lumea prea stricată, căci prâa cram obiectul 
privirilor; apoi la Bucureşti mi-a mers destul de bine, căci am intrat în- 
tr'o casă destul de stricată ca să mă pot corija, căci după 9 luni care 
le-am stat în serviciul d-lui X. siv'am hotărât a mă sinucide fiind sătul 
de-viață, Iucru ce Pam Făcut, luând 2 grame de sublimat, şi fără a, avea, 
efectul dorit, căci după câtva timp care am stat în spitalul Filantropia, 
m'am făcut bine, și după 3 luni am intrat în compania dramatică Davila, 
ca controlor, după terminarea, stagiunii de vară am rămas ca, recuzitor a- 
proape 6 luni, apoi din dorința d-lui D. am intrat în 'serviciul d-sale 
particular, D-sa, era o fire foarte schimbăcioasă, avea, deseori toane şi des- 
cărca, supărările pe cine întâlnăa în cale, Mai întotdeauna pentrucă eram eu 
cel mai aproape, sufeream toate violențele sale. In vara anului 1911 la 
Constanţa, am suferit foarte mult din această pricină și doream să, mă 
reîntore în Bucureşti şi să-l părăsesc. Când s'a terminat stagiunea şi - 
ne-am reîntors i-am spus că, vreau să plec, lucru ce l-a înfuriat grozav 
Şi m'a, ameninţat cu bătaia, spunându-mi că cu nici un preţ nu-mi dă 
drumul, nici până azi nu ştiu ce scop a avut..M'am resemnat deti şi am 
rămas în serviciu, păstrând însă gândul să-l părăsesc la primul prilej. Nu 
s'a întâmplat după cum doream și iată de ce: - - | 

„Incă din iarna anului 1910, d. D. trăia, cu domnişoata, X., lucru 
ce nu căuta să-l ascunză de mine, și acum după reîntoarcerea dela Con- 
stanţa luau aproape zilnie masa la, noi împreună cu fratele dânsei, încă 
neînsurat; în vremea aceia; acesta avea foloase băneşti de pe urma su- 

-rorei sale, lucru ce-i prindea, bine, căci .îi lipsea fonduri pentru între- 
prinderile sale gazetăreşti și la nenea Al. găsea de toate, aşa, că era. ne- 
lipsit din casă. Astfel și noi am început a ne cunoaște mai bine. 

„Intr'una, din serile când era, la masă, m'a, rugat, dacă pot, să-i due 
cafeaua în birou pe la 10 seara, căci. biroul era, jos în acelaș apartament; 
spunea că cafeaua îl enervează și având de seris și-o păstrează pentru mai 
târziu. Intr'adevăr, pela; zece, m'am scoborât şi i-am. dus cafeaua, Era. 
singur în birou, mi-a, mulțumit și m'a tratat; cu o țigară „intimă, — ru- 

“gându:mă să aştept să iau ceaşea. Când să plec m'a rugat să aduc vre-o 
două lemne din prăvălie, să le pun în sobă, lueru ce lam făcut, In timp 

însă ce reaprindeam focul aproape stins, X. se scoală, dela, birou și tot- 
odată se stinge şi electrica. L'am întrebat ce s'a întâmplat, îar el fără
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să-mi răspundă, ma apucat în braţele lui, Lam întrebat, ce însemnează 
asta? la care mi-a răspuns că nu mai putea să mai reziste, având în gând 
încă mai dinainte să facă dr agoste cu mine. Eu tam întrebat atunci dece 
cu mine şi nu cu o damă, şi el mi-a răspuns că simte mai multă plăcere 
cu an bărbat decât cu o femee, şi că astfel sa deprins în străinătate. 
„Vrând să plec, m'a reținut cu cuvintele: cum, nu vrei să facem nimic? 
Nedumerit, am rămas mai mult din curiozitate; atunci m'a desbrăcat ȘI 
m'a culcat; pe canapea şi a început să mă lingă ca un câine, de sus până 
jos.. După aceia nii-a luat membrul în gură şi a început a-l suge. După ce 
a terminat, m'a întrebat dacă mi-a plăcut; vorbind drept, am simţit un 
deliciu, dar cl nu puteam înţelege ce a simţit, decât mai târziu când am 
executat şi eu cele făcute de el. Am început astfel a urma oricând şi ori- 
unde aveam ocazie, lu el, la mine, sau la d-l D. Aceasta m'a hotărât să 
renunţ. la, gândul de a pleca, și să sufăr toate capriciile “stăpânului meu, 
căci plecând . n'ași mai fi avut ocazia să-mi satisfac nouile deprinderi 
căpătate, 

„Prin Ianuarie acelaş an, X. îmi Spune că se însoară, lucru ce s'a 
întâmplat prin ebruarie, "după care a plecat în străinătate. 'Dela plecarea 
lui, am început a-i simţi lipsa, căci mă, deprinsesem cu cl foarte mult. 
Am încercat a mă duce la femei, n'am simțit însă nici o senzaţie, ș şi plecam 
adesea ori cum am venit, fără a face nimie. 

„Am început atunci a umbla. nopțile pe străzi, în speranţa că voiu 
putea, face cunoștință cu cineva cu aceleași apucături, de care ştiam bine 
că există mulți, "însuși după spusele lui X. Fiind: timid şi neîndrăz- 
nind să fac eu primul pas, deabea peste 2 luni am făcut cunoştinţă cu Y., 
care îmi părea că mă fixează și cu care am urmat raporturile la, mine acasă 
prima dată, restul unde locuia el şi odată la Sinaia, la: Hotel Caraiman. 

- „In acest timp s'a reîntors X. cu care am reînceput, relaţiile, deși era 
însurat şi mergeam mai înainţe cu întâlnirile căci mutase şi biroul lângă 
noi. Întâlnirile noastre erau prea rare, așa că, simțeam nevoie de prieteui. 
Astfel am cunoscut pe A. care m'a strigat pe nume pe Calea Victoriei, 
Tără să stiu de unde mă cunoaște și printr'însul am legat prietenie cu 
întreaga societate. 

„Bram astfel în putinţă să-mi satisfac nouile apucături sensuale ce 
le adoptasen dela A. Acum nu mă gândeam deloc să plece dela d-l D., căci 
aveam destulă libertate să-mi satisfac gusturile mele bolnave, şi pe de 
altă parte îmi întrase în cap dorința de a avea relaţii și cu dânsul ca 
şi cu ceilalți, mai ales că 'eram aşa de aproape unul de altul. Aşa am 
dus-o în serviciul D-sale până în Martie 1914, când începusem a mă să- 
tura, deabinelea de mizeriile pe care mi le făcea. Astfel m'am hotărât să 
plec, lam anunţat şi am avut aceiași șcenă; de astă dată nu m'am lăsat, 
că la câteva zile, sub pretext că mama e bolnavă, mi-am cerut; concediu, 
mi-am luat toate lucrurile şi am plecat la Brăila, am și rămas fără a-l , 
aviza de aceasta până la sfârşitul lui August acela an, Neputând să 
găsesc serviciu în Brăila din cauza evenimentelor, m'am anga zajat i în com- 
pania dramatică Voiculescu-Bulandra. . ” 
; Când a aflat d-l D, de reîntoarcerea, mea în Bucureşti ci cum nimeni 
nu putea să stea la d-sa, mi-a propus prin tapiţerul. Bănică şi electricianul 
Teatrului „Naţional, Carol Aumon, ca să, reintru în serviciul d-sale la 
care. am răspuns că sunt. sătul până în gât și că: nu m'ași întoarce cu 
nici un preț. Așa am dus'o până la mijlocul lui Octombrie, când văzând că 
leafa mea. de recuziter nu-mi ajunge, iar pretenţiile și răspunderile sunt 
prea mari, pe de altă parte neliniştea provocată de evenimente, cu apro-
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piata intrare în răshoi Şi cum eu eram dispensat, de serviciu militar, eram 
mai sigur în serviciul-d-lui D., lucru ce m'a făcut ca, „pe ziua de 15 Oc- 
tombrie 1914, să reintru în serviciu d-sale, mai ales că venise și şoferul 
d-lui D. şi îmi spusese să mă duc la Bănică că are să-mi spue ceva, 
Am fost, şi când m'a, întrebat dacă sunt hotărât să reintru la d-l D., i-am 
răspuns ca să mă mai gândesc. În seara aceia, după spectacol, m'am în- 
tâlnit cu X, cu care eram înţeleşi de cu ziua să ne întâlnim, căci soţia 
lui nu-i în București și deci e singur, în noaptea aceia am dormit la el 
acasă, până la 5 dimineața. A A dona zi pela, 10 dimineaţa, am vorbit cu 
d-l D. la telefon şi ne-am înțeles cu d-sa ca după 15 să „reintra î în serviciu, 
lucru ce s'a, și întâmplat. , 

„După reîntoarcerea, mea da, d-l D., mi-am reluat aceleaşi obiceiriri 
ca şi mai înainte, căci aveam destul timp ne fiind ocupat ca la teatru. Re- 
laţiile cu X. le continuam, tot așa și cu ceilalţi prieteni; adesea ori aveam 
remuşcări simțind că alunec pe o cale greşită, dar nu mă puteam stăpâni, 
căci obiceiul devenise la mine o adevărată boală fără leac. Aveam uneori 
adevărate.porniri de furie, când ca să mă liniştese beam şi mă masturbam 
în urmă. Locul femeei îl luase la mine bărbatul, lângă care simţeam ade- 
vărată plăcere sexuală, mai ales când era mai zvelt şi mai bine făcut. Nu 
arare ori îmi revenea vechea idee de a, poseda pe d-l D. în orice condiţie 
ar fi, căci le practicasem pe toate. Afară de asta îl aveam zilnic gol îna- 
intea mea şi mai ales în ultimul timp căpătasem nenorocita slujbă de a-l 
masa cu odicolon, cceace-mi cauza chinurile cele mai grozave. Nu îndrăs- 
neam însă să-i vorbesc, beam şi mă masturbam în tăcere, deşi știam că el 
avea cunoștință de aceste apucături ale mele, fiind ștăute şi de “fiul d-sale D. 
D. De aceea d-l D. avea pentru mine o purtare deosebită, fiind sever şi 
brutal cu mine şi întrebuințând cuvinte de batjocură ce se spun de 
obiceiu femeilor decăzute. Că -nu vroia să-mi dea drumul, cred că era 
pentru faptul că știam prea, multe din viaţa iui intimă. * 

„Intre acest timp am făcut cunoştinţa lui 7. care era pederast și pe 
care Pam combinat odată la el acasă pentru care mi-a plătit: 25 lei, aceasta 
acum vrâ-o lună înainte de a comite crima. În ziua de 5 „Aprilie care cra 
într'o Duminică i-am scris o scrisoare prin care urma, să ne întâlnim la 
berăria Coje Mercur pe la 11 „noaptea. Scrisoarea am irimis-o cu şoferul 
care negăsindu-l a lăsat-o acasă. In ziua, aceia eram foarte aţâţat şi nerăib- 
dător de a mă întâlni cu 7.; ; spre a mă linişti am băut 17 litră ţuică, m'am 
masturbat precum. aveam obiceiul; și am: intrat în .casă cam ameţit spre 

-a, face serviciu. Am preparat hainele d-lui D. care urma să meargă în după 
masa, aceia la ora 2 la cununia sorei d-nei ]. Nici astăzi nu-mi pot da 
seama când şi cum am terminat toate astea; am intrat în sufragerie și 
păsind sticla, cu rachiu de Moldova, am băut pe ncrăsuflate fără să știu 
ce-i cu mine, atât eram de enervat, Am intrat în casă și din antreu 
lam văzut pe d-l D, fără să ştiu limpede ce fac, am scos cuțitul din 
panoplie și i lam băgat în cap; ştiu că în momentul acela nu aveam 
alt gând decât a'mi curma și mie zilele și a termina cu înspăimântătoarea 
idee fixă de a avea, raporturi cu d-l D. In momentul când am atentat; la 
viaţa d-lui D. m'am gândit că am să pot să-l posed sugându-i membrul. 
După ce lam lovit, am văzut că a pus mâna pe butonul soneriei, am 
eșii afară, am deranjat soneria ca, să nu sune, lucru ce mă enerva foarte 
mult. După aceia m'am întors înapoi în casă ca să. văd dacă a.murit 
pentru a-mi. satisface poftele şi văzând că n'a murit și totodată scoțân- 
du-și cuțitul din cap am eşit din nou din odac și pela jumătatea antreului
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am auzit zgomot, m'am reîntors am văzut, pe d-l D. căzut jos, iar pe 
pat sânge, mi-am: dat; seama, dece am făcut și am fugit. 

“wăli-adue aminte că în momentul când Pam lovit eram foarte excitat 
de pojta de a-l avea, poftă ce mi-a dispărut îndată ce am văzut pentru a 
doua oară că nu murise, şi mă desmeticisem din furia ce aveam atunci, 
dându-mi seama de ce am făcut am fugit“. 

31 Octombrie 1915. : (ss) J. D. 

„a acest memoriu, seris de însuş J. D,, alăturăm și unele din măr- 
turisirile făcute de el d-lui Judecător de Instrucție și pe cari le extragem 
din dosarul afacerii. 

„Am căutat ca să ascund până în prezent adevăratul motiv care 
m'a făcut să comit faptul, întrucât îmi era ruşine şi nu îndrăsneam 
să spun. , . 

„Adevăratul motiv este următorul: din cauza diferitelor persoane 
pe care le-am numit şi altele ale căror mume nu le cunosc, am fost împins 
să mă dedau la viciul pederastiei precum şi la alte apucăluri mai rele şi 
urâte de raporturi cu bărbaţii. Ajungând din ce în ce mai mult sub n- 
fluenţa. acestor patimi carc ajunsese un fel de boală pentru mine, nu mai 
eram stăpân aproape pe mintea şi faptele mele. Astfel, de câteori aveam 
aproape de mine pe vreun bărbat, simțeam o dorință nestăpânită de a avea 
relaţiuni sezuale cu acel bărbat. Am ajuns până acolo, încât trecând peste 
marginea rușinei şi a respectului, am dat să înţeleagă această patimă a 
mea, chiar d-lui D. D. fiul stăpânului meu, care însă mă lua în bătae 
de. joc. . | . 

„Trăind în casa d-lui D., unde acesta, avea, o atitudine binevoitoare 
faţă de mine şi tocmai fiind-că era, îngăduitor şi mă trata, cu oarecare a- 
tenţiune; dat fiind faptul că eram omul de încredere în casa sa, s'a născut 
în mine o pasiune puternică faţă de stăpânul meu A. D. Prin faptul că-l 
serveam și-l ajutam a-și face toaleta cea mai intimă, cun spre exemplu 
masajul zilnic pe care-l făceam în ultimul timp, pornirile mele bolnave 
s'au mărit din ce în ce mai mult şi vecinie eram muncit de gândul de 
avea, relaţiuni. fie de pederastie, fie alte relațiuni cum avusesem și cu alți 
bărbaţi. ” 

„De multe ori, întrând pe ncașteplate în camera stăpânului meu, 
găseam la acesta câte o femee şi atunci pornirile inele ajungeau până la 
furie, dorind să fiu cu în locul acelei femei. Deși stăpânul meu se purta 
bine cu mine și. îmi vorbea cu multă intimitate, totuşi cunoscându-i_ 
caracterul, nu-aș fi îndrăsnit nici o dată ca să-i spun pe faţă do- 
rinţele mele. In aceste împrejurări patima nestăpânită, pe care o aveam 
pentru stăpânul meu, s'a transformat în decursul timpului în ură şi ge- 
lozie pentru faptul că nu vedeam posibilitatea de a-mi satisface patima . 
care mă chinuia. În mintea mea se născuse o idee fiză de a înlătura pe 
omul acesta, omorându-l şi pe el şi pe mine. Această hotărâre o asem cu 
vre-o 2 luni de zile înaintea săvârșirii faptului, fără a mă decide. De 
multe ori chiar în ţimpul când serveam la masă şi îmi făcea câte o 
observaţie, aveam dorinţa de a-l. lovi în cap cu ce aveam în mână, văzând 
că omul acesta cu care voiam să-mi satisfac pasiunea mea, în loc de a 
ajunge aci, îmi făcea, observaţiuni, mustrându-mă pentru lucruri mărunte 
care mă enervau. Căutam să mă liniştese prin băutură. Nu mă îmbătam 
însă nici o dată şi aceiaș turburare din sufletul meu continua și se măria 
din zi în zi. Astfel a trecut timpul până când am săvârşit faptul, ne 
mai putând răbda starea, în care mă, găseam. In ziua aceia eram mai sures-
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citat decât ori şi când, probă că am scris lui 7; cu care avusesem înainte 
-relaţiuni de pederastie pentru a mă întâlni cu dânsul în acest scop. Văzând 
că scrisoarea mea este fără răspuns, dorinţele mele nefiind satisfăcute nici 
cu acesta, înir'un moment; de furie ce s'a, redeșteptat; în mine faţă de stă- 
pânul meu cu care eram atât, de aproape şi totuși nu-mi puteam satisface 
dorinţa, am săvârșit faptul. 

„Acestea, sunt faptele care m'au determinat să comit crima. : 
„Dacă am îndrăsnit să doresc a-mi satisface patima cu d-l A. D, 

cu toată diferenţa dintre mine şi dânsul, se datoreşte faptului că avusesem 
înainte velaţiuni de acest fel cu persoane mult mai sus ca mine, ca poziţie 
socială, încurajându-mă prin'aceusta. Astfel am avut relaţiuni cu nenumă- 
rate persoane cunoscute şi necunoscute. Aceştia m'au adus în starea în 
care mă găsesc și mai mult decât toţi X. care m'a învăţat la un viciu 
mai periculos și mai urât decât; pederastia și din cauza cărui viciu nu mai 
eram stăpân pe voinţa şi mintea mea. | 

„Tot ce am spus este adevărat. In ceiace priveşte pe unul din ei arăt 
că a fost primul cu care am avut asemenea relaţiuni în Bucureşti şi prin- 
sesem de dânsul o dragoste aşa de mare încât ași fi fost în stare să fac 
orice sacrificiu pentru acesta deşi am avut cu dânsul relaţiuni o singură 
dată. Nu am: repetat relaţiunile cu el întrucât deși eu am căutat foarie 
mult să continuu însă el mă evita și chiar spusese unui cunoscut al său 
despre patima, mea.-aşa încât pe deoparte îl iubeam iar pe de alta înce- 
pusem să-l urăsc, 

„Relativ la cele ce am declarat cu privire la, sentimentele mele faţă 
de d. A. D. și la cauza care m'a determinat să comit faptul susţin tot 
ce am spus și cauza nu este alta decât firea mea care mă făcea să 
țin la acest bărbat așa după cum alții ţin la o femee când se amorezează 
de dânsa. MRI 

„Intrucât după cum am declarat am comis faptul din cauză pentru 
că voiam să omor pe acela cu care nu-mi puteam satisface dorinţele mele. 
Jam întors de două ori în camera unde lovisem pe d-l A. D., crezând 
că acesta e mort şi voiam să-mi satisfac poftele mele asupra lui cel puţin 
după ce murise; dacă în timpul vieții nu am ajuns la acest scop. Voiam 
anume să-i sug membrul, viţiu'care mă: stăpânea de când fusesen învățat 
la aceasta'de către persoanele pe care le-am indicat. Văzând însă că' d-nul - 
A. D. nu murise mi-a fost teamă, şi am fugit. 

-„lmi menţin toate declaraţiile ce am făcut şi lămuresc că în afară 
" de ura şi gelozia ce mă cuprinsese contra stăpânului meu, când am comis faptul, eram stăpânit de o dorinţă neînfrânată de a avea, raporturi cu acesta, chiar după ce-l voiu omori, de oarece în timpul vieţii nu putusem 

să ajung la acest scop. ” . După ce'am lovit; m'am întors de două ori înapoi spre a mă con- „Vinge dacă a murit. în care caz aveam intențiunea de a profita de dânsul . pentru satisfacerea, patimei mele. | 
„In momentele acestea îmi închipuiam că cadavrul hui va fi încă cald 

astfel ca să am tot împresiunea că 'trăeşte şi prin urmare aceiaşi senzaţie“. ' 

III. Examenul îizic 
J. D. are etatea de 21 ani, pare însă mai în vârstă. Talia, mijlocie. Capul 

mare, dolichocefal. Fruntea marâ. Corpul cântărește aproape 70 kilograme. 
Musculatura bine desvoltată, "Corpul drept. Figura puţin arogantă, Ati- 
tudinea sa în faţa noastră este mai mult, forțată. Mersul regulat, repede, 
sigur. Privirea furişată, Nu prezintă nici un viciu de conformaţie la, cap,
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urechi sau faţă. Buzele cărnoase, colorate, senzuale. Părul abundent; 
negru. Nu are încreţituri aparente pe faţă. Ochii și vederea; nu prezintă 
nimie anormal; pupilele egale, reacţionează deopotrivă. Mirosul, gustul 
sunt intacte. Dantura este bine conservată, implantaţia dinţilor este re- 
gulată. | - 

Limba şi vălul palatin nu prezintă nimie particular. Gâtul. lung. 
Glunda tiroidă este mică. Pieptul bine desvoltat. Mameloanele sunt proe- 
minente. Pântecele bombat, Perii de pe pubis foarte numeroși. Punga tes- 
ticulilor, mare, conţine ambii testiculi cari sunt voluminoşi. Nu are vari- 
cocel sau hernie. Membrul viril este mare; glanda, acoperită complect de 
prepuţ, are aspectul unei limbi de clopot caracteristică masturbatorilor. 

Prepuţul este lung, depășește glandul. Anusul este puţin profund, 
încreţiturile nu prezintă nimic de notat; nu prezintă semnele caracteristice 
descrise de unii autori ca, aparţinând pederastiei pasive; aceste semne de 
altfel se găsesc foarte rar. Bucile şezutului puţin voluninoase. 

Membrele superioare şi inferioare proporţionate cu trunchiul. Un- 
shiile dela; degete nu sunt: mâncate. a 

Examenul diferitelor organe: interne -nu prezintă nimic particular. 

Tnima nu este mărită, se simt bătăile vârfului în spaţiul al 5-lea, inter- 

costal. Ele sunt precipitate în momentul examenului din cauza emotivității 
inculpatului. Pulsul foarte impresionabil.: - 

La examenul plămânilor prin percuție şi auscultaţie nu constatăm 
nimic anormal. Sa | : - 

Stomacul este puţin dilatat. Ficatul normal. Splina puţin mărită. Ri- 

“nichii la locul lor. — Scaunele de are întrun mod regulat. Nu 'urinează 
nici prea des, nici prea rar. Analiza urinei ne arată o scădere a ureei, 

probabil din cauza unci.alimentaţiuni insuficiente în penitenciar, “ 
Funcţiunile vieţii verelative se împlinesc într'un mod aproape normal. 

Somnul în general bun. Câteodată are visuri “erotice. Visează că are ra- 
porturi cu diferiţi bărbaţi. Mănâncă cu poltă. 

Sensibilitatea, la, pipăit este bine conservată. Sensibilitatea termică. 
este normală pe toată întinderea corpului. Simţul muscular este intact 

în eecace privește poziţiunea membrelor. Sensibilitatea la durere este 

foarte mare. Inţepătuiile sângerează foarte lesne. Nu prezintă zone iste- 

rogene. In ce priveşte 'reflexele, atât cel faringien cât și cele eremasterien, 

anal, abdominal și conjuctival sunt normale. Nu se constată dermogra- 
fismul. 

„Rezistenţa la otrăvuri este puţin diminuată. Fumează de la 20 ani, 

însă nu suportă bine tutunul. Deasemenea se ameţeşte îndată. ce bea o 

băutură alcoolică. 

IV. Examenul mintal 

Din lunga expunere a memoriului său, în care se oglindește întreaga 
sa făptură, reese întrun mod clar starea sa mintală, astfel că ne va fi 
uşor de a-i deserie particularităţile psihice şi intelectuale. e 

Atitudinea, lui J. D. la toate examenele noastre, este totdeauna. 

aceiași. EL se prezintă cuviincios, cu oarecari maniere, cu o ţinută corectă, 

capul sus, privirea puţin: dispreţuitoare şi foarte mobilă. Sub pretextul 
că-i e ruşine ne dă a înţelege și chiar ne atrage atenţiunea. că nu-i face: 
plăcere ca subiectul conversaţiei noastre să fie, auzit și de alţii. 

Deşi se plânge de soarta, lui, pare însă nepăsător, căci nu rare ori. 

isbucneşte în râs la unele întrebări ce-i punem. Vorbeşte cu înlesnire și
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precipitat, adesea răstindu-se cu un aer. de familiaritate, Cu toate acestea nouă ni se pare, că nu este destul de sincer. In general însă chestiunile ce-i punem le înţelege bine, iar răspunsurile ce ne dă sunt destul de precise. Este foarte fricos şi e otiv violent, îşi dă foarte bine seama de ceeace a făcut și de urmările pe cari le așteaptă. cu resemnare. De când este deţinut, ne asigură el, n'a fost bolnav; afară de visurile erotice ce le are din când în când; nu se plânge de nimic. In penitenciar continuă a se masturba, însă mai puţin. ca, înainte, Regretă mult ce a făcut şi are oarecare teamă de a fi confruntat cu victima. - Dintre toate instinctele, acela care predomină la el este instinctul genezie. Sub acest raport nu numai că, se constată la el o excitare, dar Chiar e inversiune. Această pasiune sexuală. a. devenit; preocuparea. sa do-: “minantă, unica sa, gândire, scopul plăcerilor sale. - ! Imvăţat cu masturbaţia din frageda. copilărie, şi-a perfecţionat acest; viciu, ajungând la ultima treaptă a inversiunii simțului genital, cu toate că a avul relaţiuni: sexuale şi cu trei femei pe cari el însuş le citează în înterogatoriul ce î sa luat. 
In afară de această inversiune a simțului genital, celelalte facultăți necesare unei existenţe cerebrale normale nu par deloc -atinse la el. E va- nitos și orgolios. Dorea cu orice preţ o situaţie mai bună decât aceea ce avea. Spera chiar să ocupe un loc de frunţe pe scenă, unde ca debutant a. jucat rolul calăului din „Salomeea”. Cerea mereu o avansare. Ii plăcea să. umble curat îmbrăcat și nu rare ori se îmbrăca cu hainele stăpânului, fără ca acesta să știe. In timpul carnavalului se îmbrăca femeeşte, umblând după curtezani prin baluri, 
Asociaţia, ideilor și percepţia se fac la e] cu destulă înlesnire. Nu este de loe inteligent, dar. se erede. [i plăcea adesea să ia peste picior pe alţii. - - o - Sentimentele afective către familia sa sunt intacte, Tubeşte pe: mama şi sora sa, și regretă rușinea ce le-a făcut. Adesea, ori le ajuta cu bani din ceeace câștiga. Este milos, impresionabil, se supără lesne şi devine violent, Se plânge că este victima. obiceiurilor contractate și mai cu seamă, se revoltă, contra, lui, X., acela, care l-a învăţat aceste obiceiuri. Spune că a. încercat să se sinucidă, pentru a scăpa de această viaţă care nu-i procură, destule satisfaeţiuni —— şi Sar sinucide 'și acum, dacă, ar putea... 

| i Nestatornie în toate acțiunile lui. Din copilărie și până acum ma putut; . învăţa, o meserie, i-a, plăcut totdeauna să vagabondeze și şi-a, găsit; în cele din urmă refugiul pe: scenă unde credea că-l mână vocaţiunea, sa. Scrierea sa, este urâtă, stilul însă destul de colorat pentru instrucția şi educaţia ce a primit. Nu-i place să citească nici să serie. Diversele moduri de activitate ale spiritului funcţionează întrun chip normal. Nu constatăm la el nici iluziuni nici halucinaţiuni. Atenţiunea este destul de vie şi bine susținută. Raționamentul corect, judecata sănătoasă în! ceeace priveşte lucrurile vieții curente. i A . | E In imaginaţia lui, foarte activă înainte de comiterea crimei, îşi făcea procete mari, sperând să-și creeze o situaţie bună. , Voința sa, care s'a arătat sub forma impulsivă în executarea crimei, 
este de „ordinar foarte slabă. E ii 

" “In 'rezumat, din examenul riiintal reeşe că facultățile Ii cerebrale nu sunt desechilibrăte, afară de o exzagerare.a înstinclelor, printre cari acele care domină şi căruia îi sunt subordonate 'toate celelalte, este instinetul sezual care este percertit în manifestaţiunile sale. 

85008. — Dr. AI. Minovici. Tratat de Medicină Legală. - Iu
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V. Discuţiunea faptelor 

Din expunerea de mai sus, se vede că ne aflăm în faţa unei crime 
de un caracter special. Sarcina, noastră de medie expert va, fi deci de a edi- 

fica justiția nu numai asupra faptului medical în sine, asupra unei crime 
de depravare, ci şi asupra întregului complex de momente psicho-fizio- 
logice, asupra întregului proces al crimei, dela prima deviaţiune a simțului 
moral până, la, desnodământul brutal, trecând prin toată gama interme- 
diară a demoralizării. Va, trebui să vedem: 1) în care categorie a plă- 
gilor sociale intră cazul nostru; 9) primejdia acestei plăgi în raport cu 
Jaturea particulară a actului lui J. D.; 3) cum a ajuns prevenitul să alu- 
nece până la treapta din urmă a abjceţiunii. Din cunoaşterea amănuntelor, 
în lumina pur ştiinţifică, urmează să ne pronunțăm asupra chestiunii ca- 
pitale a responsabilităţi. e 

O vom face în toată cinstea şi independenţa noastră de om de știință, 
învestit cu un mandat plin de răspundere din partea, societăţii; o vom face 
fără părtinire, fără altă preocupare decât aceea a adevărului științific, în- 
vingând, ca om, repulsiunea ce fatal e să o provoace 0 abjecţiune de 
specia celei de faţă. Căci, zicem-vom cu Tardieu, „nici o mizerie fizică ori 

morală, nici o rană cât de purulentă și greţoasă, nu trebue să facă să, ezite 
în sacerdoţiul său, pe acela, care s'a. devotat cunoașterii omului, iar acest 

_sacerdoţiu sfinţit al medicului, obligându-l să vadă, totul, prin 'aceasta 
chiar îi îngădue să spue totul — ori cât ar lovi în sentimentul moral al 
acelora cari ascultă“. a - 

+ 

* x. 

Profan fiind, îţi dai imediat 'seama că în crima de faţă elementul 

principal e o pervertire a instinctului sexual — instinctul a, cărui mora- 
lizare a primit impulsiuniea cea mai puternică de lă, creştinism, transfor- 

inând pactul drăgostei între bărbat şi femee într'un legământ religios și 

moral: * Ci , ” 

Sentimentul sexual e baza desvoltării sentimentelor sociale. Dacă 

s'ar lua omului instinctul procreaţiunii și tot ceeace rezultă, din el inte- 

lectualmente, s'ar răpi existenţei noastre toată poezia şi poate orice idee 

de morală. Viaţa sexuală e factorul cel mai puternic al existenţei indivi- 

duale şi sociale, impulsiunea cea mai puternică pentru desfăşurarea for- 

ţelor, dobândirea propristăţii, întemeierea unui cămin; ea, e isvorul de 

inspiraţiune a sentimentelor altruiste cari se manifestă mai întâiu pentru 

o persoană de celălalt sex, în urmă pentru copii, și în fine se întinde la 

toată societatea omenească. De aceia toată etica, și, poate, în mare parte 

estetica. și religia, sunt rezultanta simțului sexual. 

"Şi când acestea sunt. atributele morale ale instinctului sexual, înţe- 

legem îndată dece ştiinţa condamnă orice pervertire a lui, — ştiinţa ju- 

decând,'ca şi elementarul bun-simţ, că omul nu trebue să fie o bestie, ci 

o ființă conştientă, stăpână, pe voinţa ei, care să dea, actului sexual ca- 

racterul lui mai înalt, e , 

Vom fi astfel aduși să ne oprim asupra, pervertirii instinctului sexual 

în sine, pentruca pe baza materialului ştiinţifico-istorie, să ne formăm 

mai lesne elementele demonstraţiei, atât din punctul de vedere al peri- 

colului social cât și din acela al răspunderii individuale. Dacă nu eşti fami- 

liarizat cu caracterele ştiinţifice, rămâi literalmente uluit de multiplele 

aspecte, care de care mai respingătoare ale gangrenei sociale, ale eflores- 

cenţei de abjecţiuni cari au la bază pervertirea instinctului sexual. Și
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trebue considerată ca pervertită orice manifestaţiune a acestui instinct, 
care nu corespunde scopului naturii — perpetuarea, speciei. 

* 

+ x 

Simpla enunţare a celor ce preced, ajunge spre a clasa pe J. D. în 
rândurile acelora pe cari ştiinţa îi numește invertiţi, homosexuali, uraniști, 
pederaști. 

1. E un invertit, pentrucă pornirile lui sexuale+sunt contra naturii, 
antifizice. „Locul femeii — mărturiseşte el în memoriul său — îl luase 
la mine bărbatul, lângă care simţea o adevărată plăcere sezuală, mai 
ales când era mai svelt şi mai bine făcut“. O variantă a acestui strigăt de 
aberaţiune sexuală îl găsim în interogatoriul său:,, Decâteori aveam aproape 
de mine pe vre-un bărbat simțeam o dorinţă nestăpânită de a avea ra- porturi sezuale cu acel bărbat“. Iar în primul interogatoriu medical, vor- bind de primul cu care declară că a avut la Bucureşti raporturi sexuale, se exprimă astfel: „Prinsesem de dânsul o dragoste atât de mare, încât 
aşi fi fost în stare să fac orice sacrificiu pentru acesta, deşi am avut cu dânsul relaţiuni o singură dată“. Iar pentrucă acesta l-a abandonat după chiar primul „rendez-vous“, J, D. mărturiseşte: „pe deoparte îl iubeam şi pe de alta începusem să-l urăse“, a 

Aceiaşi pasiune respiră o altă declaraţie a lui: „De un altul mă amo- rezasem atât de mult, că dacă aş fi avut o avere mare, toată aşi fi chel- tuit-o cu el". Şi tot; în acelaş interogatoriu spune: „aveam plăcere să mă îmbrac femeeşte şi să mă duc Ia baluri“. 
In autobiografia pe care și-o face J. D., găsim caracteristicile cla- sice ale invertitului, descrise de toţi autorii, i 

„__Invertitul iubeşte, idolatrizează, pe amantul masculin, ca, bărbatul 
pe femeia iubită. E capabil să facă pentru el-cele mai mari sacrificii, su- 
feră torturile amorului neîmpărtășit, ale infidelităţii amanţtului, ale ge- 
loziei“ (Krafft—Ebing). 

„Numai văzându-l stând de vorbă cu un tânăr frumos — declară un 
om de înaltă poziţie socială amorezat de un călugăr şi studiat de Krafft- 
Ebing — se trezea în mine furia geloziei'“. 

2. Invertit, JI. D. va evita, raporturile sexuale normale, în orice caz 
nu va găsi în ele senzaţia pe care i-o procură actul homosexual. „Până la 
21 ani—declară el—n'am avut raporturi cu femeea. La această vârstă am 
încercat să mă duc la femee, însă n'am putut să fac nimic şi, fiind excitat, 
aan masturbat. De multe ori am încercat să am raporturi cu femeea, însă 
an reuşit”. — In altă parte a interogatoriului declară, deasemenea: „am 
încercat să mă duc la femei, mam simţit însă nici o senzaţie şi plecam adesea 
ori cum aim venit fără a face nimic”. e | 

Am făcut aceste citaţiuni sub beneficiu de inventar, pentrucă atunci 
când va fi să discutăm responsabilitatea prevenitului, vom releva contra- 
dicţiile din propriile declaraţiuni ale lui J. D. Incontestabil însă, el pre- 
feră femeii bărbatul, şi sub acest raport întruneşte elementul inverti- 
tului clasic: | | E 

„Invertitul se comportă absolut ca un amant pasionat, are aceleași 
prevenienţe, aceleaşi amabilităţi pentru obiectul amorului său, caută să-i 
placă prin toate mijloacele posibile. Inversiunea e însoţită, de indiferență 
sau repulsiune pentru orice raporturi normale cu o" persoană de sex 
opus“: (Chevalier). i Si 

„O femee goală îi pare scârboasă, pe când vederea părților genitale
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virile, vederea coapselor bărbatului, ete. îl fac să lresalte de bucurie. Con- 
tactul sezual cu un bărbat, care îi e simpalic, îi dă fiori de voluptate. 
Când vrea să aibă raport sexual cu o femee, invertitul e scârbit numai de 
ideia, aceasta şi nu poate. Când de nevoie se însoară, își închipue că în 
locul nevestei strânge în. braţe un bărbat iubit. Impotent cu femeea, con- 
tactul numai cu un bărbat îi provoacă exeitațiunea şi chiar ejacularea. 
La unii simpla îmbrăţişare ajunge ca să provoace ejacularea“ (Krafft- 
Ebing), | 

Acelaş autor citează cazul unui medie care, însurat, nu putea să 
doarmă într'un pat cu nevasta sa. Punca, femeea să-l masturbeze, dar îi 
ircbuia o jumătate de oră pentru erecţiune, pe când cu un bărbat numai 
decât. A avut raporturi sexuale cu cel puţin 600 hemosexuali, iar în ce 
priveşte pe unul din ci, un locotenent, declară că a avut cu el „perioade 
de deliciu divine“. | 

Un altul, citat tot de Nraff-Ehing, constrâns să se însoare, a voit 
să, strice de două ori logodna. In ziua nunţii s'a încuiat într'o cameră și 
a plâns amar. A considerat ca o fericire, că soţia, în prima, noapte, a 
aut menstruaţia. 

3. I. D., după propriile-i deelaraţiuni, e mai mult un învertit pasiv, 
dar a făcut şi pe. activul. „De atunci (dela primul rendez-vous în Bu- 
curești) — ne spune el, în primul interogatoriu medical — am continuat 
pederastia şi activă şi pasivă, cu diferite persoane“. Iar în memoriul dela 
31 Octombrie, face precizări în privinţa, poliandriei, explicând şi motivul: 
„In acest timp s'a reîntors X. cu care am reînceput relaţiile, deși era în- 
surat şi mergea mai. greu cu întâlnirile, căci mutase și biroul lângă noi. 
Intâlnirile noastre erau prea. rare, așa că simţeam nevoie de prieteni. 
Astfel am cunoscut pe unul care m'a strigat pe nume pe Calea, Victoriei, 
fără să ştiu de unde mă cunoaşte și printr'însul am legat prietenie cu în- 
treaga societate. Eram astfel în putinţă să-mi satisfac nouile apucături 
sexuale ce le adoptasem dela X“. Mi o 

Alternanţa, de activitate şi pasivitate precum și poliandria o găsim 

astfel determinată la invertiţii în general de către Auguste Forel care 

spune: „Când găseşte un om care i se dă, invertitul nu caută să fie dela 
început; activ, ci se mulţumeşte deocamdată cu masturbaţia mutuală. Dar 
homosexualul caracterizat simte voluptatea, cea mai complectă, când un alt 
bărbat îi introduce membrul în anus, adică atunci când joacă rolul de 

pederast pasiv. Alţii preferă, rolul activ. Invertitul nu e prea statornic în 
dragoste și e foarte dispus pentru poliandrie“. 

4. „După mai multe propuneri — ne destăinuește J. D. în memoiiul 
său — am cedat la Brăila unui Grec și m'am dus la el acasă, unde am 
făcut pederastie. Nu ştiu cum ma putul convinge de a mă duce acasă 

la el“. 
O primă mărturisire care ca singură ar ajunge să claseze pe homo- 

sexualul. care o face, în categoria invertiților din depravare, adică cu abe- 

rația sexuală dobândită cu timpul. JJ. D. nu este un pederast fatal, adică. 

pervesiunea instinctului sexual nu e datorită înseş condiţiunilor de ză- 

mislire și naştere a individului, nu e ca acel invertit care a declarat lui 

Forel: „Idealul meu ar fi un bărbat înzestrat cu un vagin” — dovadă 

că el însuș, după trecere de 10 ani (el avea atunci 1 când era în serviciu 
la, restaurantul-varieten din Brăila) nu-și poate explica: „cum de Va putut 
convinge Grecul, să meargă 'cu cl acasă?“. La .]. D. nu e o pormire 
irezistibilă, inconștientă, bestială, ca la homosexualii cunoscuţi în știință
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sub numele specific de uranişti, cari s'au născut cu această deviaţiune 
sexuală și morală, la cari impulsiunea e mai puternică decât conştiinţa 
Şi cari au în sângele lor o repulsiune absolută pentru femee. Aceştia sunt 
un produs anormal al omenirii, ei constitue ceeace Balzac numeşte al 
treilea sex, hermafrodiţi morali. 

Pe când invertitul născut găsește, că nu e nimic mai firese decât 
dragostea, exclusivă a bărbatului pentru bărbat, J. D., din contra, se în-. 
treabă şi astăzi, cum a, cedat; Greeului din Brăila. Această repulsiune se 
inanifestă la el pentru a doua oară, tot la, Brăila, când spune: „Apoi 
după plecarea dela restaurantul-varicteu am intrat la d. Dr. 1. C. şi am 
fost nevoit să plec și de acolo, din cauza unui nepot al dânsului, care era 
un stricat“. Repulsiune și mai caracterizată: ea îl face să plece, ea îi aduce 
pe buze condamnaţiunea contra nepotului stricat al stăpânului. Dar 
această repulsiune se manifestă Ja el şi mai târziu. Conşticnt de abjecţiu- 
nea, viţiului ce contractase. el se exprimă cu amărăciune despre noul stăpân, 
la, care a nimerit venind în Bucureşti, unde spera să se cuminţească. E în 
vara anului 1909. A părăsit; Brăila de care se săturase şi, scrie el cu 
sarcasm, în memoriul său: „în Bucureşti mi-a mers destul de bine, căci 
am întrat într'o casă destul de stricată, ca să mă pot corija, căci după. 
-9 luni care le-am stat în serviciul d-lui A. aci m'am hotărât a mă sinucide, 
fiind sătul de viaţă, lucru ce Pam făcut“. Să se observe ironia amară a 
lui J. D., care, după trecerea de 6 ani, îşi aminteşte cu scârbă de stă- 
pânul peste care a dat. Această, amărăciune .batjocoritoare e a unui om 
care nu se poate găsi decât la antipodul homosezualului născut. A venit 
să se corijeze și pentrucă vede, că împrejurările materiale se opun la 
aceasta, în oroarea ce are de viţiul dobândit, încearcă să se sinucidă, 

Repulsiune exprimă încă J. D. mai târziu, când amicul său X îi 
face pentru întâia oară propuneri rușinoase. Povesteşte, la pagina 2-a a 
memoriului său, cum acesta îl atrăsese în cursă: „In una din serile când 
era la masă, m'a rugat să-i aduc cafeaua în birou pela 10 seara, căci 
biroul era jos în acelaș apartament; spunea că cafeaua îl enervează şi, 
având de scris şi-o păstrează pentru mai târziu. Intr'adevăr, pela, 10 
m'am scoborât şi i-am dus cafeaua. Era singur în birou, mi-a mulţumit 
şi m'a tratat cu o ţigară „intimă“, rugându-mă să aştept să iau ceaşca. 
Când să plec, m'a rugat să aduc vre-o două lemne ca să le pun în sobă, 
Tucru ce lam făcut. In timp însă când reaprindeam focul aproape stins, 
X. se scoală dela birou şi totodată se stinge şi electrica. I/am întrebat: 
„Ce s'a întâmplat?“, iar el, fără să-mi răspundă, m'a apucat în braţe 
pela spate şi m'a sărutat. După ce m'am putut desface din braţele lui, /am 
întrebat ce înseamnă asta?“. Jar când X. îi spune, că: nu mai putea, să 
reziste de a, face dragoste cu el, J. D. îi face obiceţiunea firească a unui 
om cu o mentalitate sănătoasă: „Eu Pam. întrebat atunci de ce cu mine 
şi nu cu o damă?!“. Nu acesta ar fi fost; limbajul unui invertit născut, că- 
ruia, amorul sexual al femeii îi inspira un dispreţ adânc, bun cel mult 
pentru producerea de mici invertiţi. Cei mai mulți învertiţi sunt cinici şi 
stricaţi; J.. D. din contra e năplăcut surprins de propunerea lui X. Iar după 
ce s'a prins şi în noua mreajă, are mustrări de cuget: „Relaţiile cu X. 
le continuam, tot; așa şi cu ceilalţi prieteni; adesea ori aveam remuşcări 
şi simțeam că alunec pe o cale greşită, dar nu mă puteam stăpâni,, căci 
obiceiul devenise la mine o adevărată boală fără leac“. — Dacă a con- 
tânuat relaţiile cu X. e că prima întâlnire îi plăcuse; „După ce a terminat, 
in'a întrebat dacă mi-a plăcut? Vorbind drept,:am simțit un deliciu“. E 
satisfacția pentru senzația procurată de viţiul dobândit, dar aceasta, 

.
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precum am arătat-o cu citaţiuni din memoriul lui J. DD. nu înlătura 
conştiinţa ticăloşiei. Invertitul din pervessitate e după părerea marei ma- 
jorităţi. a psichiatrilor un individ sănătos trupește și sufleteşte, care are 
pe deplin conștiința acestui fel de modificare progresivă a, pornirii sexu- 
ale, perversiunea, nu depinde decât de voinţa lui, ea e factice, voită, 
căutată, acceptată, devine o. deprindere, un viţiu. Dovadă că nu e o boală 
fără leac, că nu e un păcat părintesc, moştenit î în sânge, e că J. D. nu 
manifesta pentru femee scârba, aceia suverană care e caracteristică, ura- 
niştilor-pederaști născuţi.: 

Am văzut cu citaţiuni din interogatoriul medical şi memoriul său, 
că dânsul s'a dus în repetate rânduri da, femei şi a putut chiar să aibă. 
raporturi cu ele, Există la dosarul instrucției un document şi mai edifi- 
cator în această, privinţă. EI spune, că: „chiar în casă la d-l D., a 
trăit cu bucătăreasa și a avut raporturi și cu alte două servitoare din 
aceiaşi curte“, 

„ Precum am văzut, nu găsim la el nici.o tarii: ereditară. Mama, lui, 
în depoziţia, ce i s'a luat, declară, că nici ea, nici bărbatul său nu au su- 
ferit de nici o boală, soţul — tatăl lui d. D. — a, murit asasinat la, 
vârsta de 28 ani. Femeia a avut 3 copii, dintre cari J. este întâiul. Nici 
un avort. Declară că J. nu era, sanguinar, ci milos. Sentimentele afective 
normale: din ce câştiga băiatul ajuta familia. 

Precum se vede nici în ascendență, nici în condiţiunile de desvoltare 
sufletească, nimic care să indice o predispoziţie naturală pentru abera- 
țiunea de mai târziu. Totul poartă pecetea viţiului. Rațiunea de a fi 
a, acestei inversiuni sexuale. e-toată în depravare. 

Depravarea aceasta se manifestă de timpuriu sub forma masturba- 
ției. A. practicat-o pe aceasta, încă din şcoală, primară, la Brăila. „In timpul 
şcoalei — declară el — un băiat 'm'a învăţat să mă masturbez, mastur- 
bându-ne reciproce aproape în toate zilele”. Fugind din școală și de 
acasă, s'a băgat slugă la un țăran la care a stat 8 luni, în care timp 
găsind acolo un băiat mai mare decât el, l'a învăţat să se masturbeze re- 
ciproe, De atunci a continuat să se masturbeze fără întrerupere; chiar în 

ziua crimei se masturbase acasă, iar seara, după ce fugise, se masturbase 
întrun vagon unde se ascunsese la Chitila. 

Masturbarea este 'o perversiune sexuală foarte periculoasă: întâiu 
pentrucă ea se manifestă de timpuriu, la copii, și al doilea pentrucă 
ea duce deadreptul la homosexualitate, cu tot; cortegiul de nemernici la 
a cărei extremitate găsim crima, sadică. 

Nimic nu turbură întratâta isvorul sentimentelor nobile și i ideale 
pe cari le naşte sentimentul sexual cu desvoltarea, lui normală, ca ona- 
nismul practicat de mic; onanismul poate seca acest isvor, lăsând numai 

o pornire brutală pentru satisfacerea sexuală.' Când individul astfel 
corupt, ajunge la vârsta când ar-putea- procreea, sentimentul sexual nu 
mai are acel caracter estetic şi ideal, curat, care să-l atragă spre celalt 
sex. Dar plăcerea sexuală, subsistă, cere imperios satisfacţie, i jar perver- 
siunea morală şi fizică îl îndepărtează tot mai mult de femee şi-l în- 
dreaptă spre bărbat. Incepe cu onanismul mutual (cazul J. D.) și repede 
trece la, pederastia, activă ori pasivă“ (Krafft-Ebing). 

“Antropologia criminală citează mii de cazuri de onaniști deveniți pe- 
deraști.. Tot în Krafft-Ebing găsim. următorul caz tipic: Un medic, 
dela vârsta de 11 ani, a început să se masturbeze din îndemnul unui
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tovarăş de joc. La bordel nu mai putea ejacula chiar când femeea îl mas- 
turba. -Mai târziu, lao reprezentaţie de operă, un bătrân i-a făcut.pro- 
puneri de: raporturi homosexuale. A rezistat, dar în urmă, prin Închi- 
„puirea plăcerii inedite, 'a tăutat un homosexual. „Când amantul trebuia 
să se absenteze — spune medicul în spovedania lui — aveam perioade 
de disperare, cari mă duceau la gândul sinuciderii“. — Când voia să 
facă „conchiste“ recurgea la, artificii de toaletă, spre a fi cochet, Ti plăceau 
teatrul şi artele în general. 

Iată un caz de masturbator ajuns homosexual, care are asemănare 
în evoluţiune — minus crima — cu acela al lui J. D. 

dlare citează cazul unei fetiţe de 8 ani dintr'o familie foarte OnOTra- 
bilă, care se masturbase dela 4 ani. Era obsedată de gândul de a asasina 
pe părinţii ei, spre a-i moșteni și a putea să se amuze în urmă cu: băieţii. 

5. Masturbator şi. pederast nărăvii şi înverşunat, J. D., era copt 
pentru o altă abjecțiune, să sugă, şi să 1 se sugă membrul, „Cea mai 
mare plăcere era să sug sau să mi se sugă. Când sugeam altuia aveam 
erecţie şi ejaculam“, — spune J. D. Iar acest nou viţiu, declară, că l-a, că- 
pătat din frecuentarea lui X. „Aceştia (adică prietenii lui) m'au adus 
la un viciu mai periculos și mai urât decât pederastia”. 

Bra firesc ca, după plăcerile ce simţise din acest nou viciu învățat 
dela, X., să .caute noui prieteni, atunci când pentru un timp va fi des- 
părțit de X, , 

„Prin Januarie 1911 — scrie el în memoriul său, — X, îmi spune, 
că se însoară; lucru ce s'a întâmplat prin Februarie, după care a plecat 
în străinătate. Dela plecarea lui am început a-i simţi lipsa, căci mă de- 
prinsesem cu el foarte mult. Am început atunci a umbla noaptea pe străzi 
în speranţă, că voiu putea face cunoștință cu cineva cu aceleaşi apucături, 
de care ştiam bine că există mulţi inși după spusele lui X. “Fiind timid 
şi neîndrăsnind să face eu primul pas, deabea, peste două luni am făcut 
cunoştinţă cu Z, care îmi părea că mă fixează şi cu care am urmat raportu- 
rile la mine acasă prima dată; restul unde locuia el, şi o dată la Sinaia 
la Hotel Caraiman“, | 

In interval s'a reîntors X., cu care a reluat relaţiile deși cra, însurat; 
dar lucrurile mergând acum mai greu, caută și găseşte noui cunoștințe şi 
— spune J. D. — „eram astfel în putinţă să-mi satisfac nouile apucături 
«sexuale ce le adoptasem dela X.“. : 

J. D. va continua să practice ani dearândul pederastia agrerăentată 
de noul viciu. Suntem în Octombrie 1914 când, după cum notează în 
memoriul său, „după spectacol m'am întâlnit cu X. cu care eram înțeles 
de cu ziua, să ne întâlnim căci soţia lui nu-i în București și deci e singur; 
"în noaptea aceea am dormit la, el acasă până, la 5 'dimineaţa:“. 

„ssDela, reîntoarcerea mea la d. D., mi-am reluat aceleași obiceiuri 
ca, şi mai înainte, căci aveam destul. timp nefiind ocupat ca la teatru. Re- . 
laţiile cu X. le continuam, tot aşa şi cu ceilalți prieteni“. 

Ştiinţa, cunoaște numeroase cazuri de pederastie combinată cu sugerea 
membrului. Krafft-Ebing citează cazul unui funcţionar care: practica, 
masturbaţia mutuală. dela 13 ani. Mai târziu cu un coleg de universitate 
practica masturbaţia mutuală cu introducerea membrului în gură până 
la ejaculare. -Nu-se-mai ducea la femei, pentrucă găsea, compensație la, 
amicul său și simţia că coitul normal - nu-i poate provoca atâta plăcere 
(-„deliciul“ lui J. D.).
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Medicul deja citat de Krafft-Ebing, câre era masturbator dela 11 ani, devenise pederast şi „găsea de atunci :0 plăcere deosebită în această -perversiune, mai ales când se simţea; în braţele unui om viguros. . Iși sugeau reciproc membrul. La 23- ani a trăiţ maritalmente cu un negustor de 31 ani. A avut apoi numeroase relaţiuni, iubind pe oamenii cei-mai de rând, cu preferință cei bărboşi, înalţi, de vârstă mijlocie. și capabili să joace bine rolul activ. A: încercat să vie în societatea femeilor dar nu simţea plăcere“. (întocmai ca JI. D.). - 
"6. Dar n'am caracteriza în deajuns pe J. D. în iripla lui ipostază, de "pederast, sugător și masturbator, dacă n'am releva o lature importantă a acestei perversităţi, anume: interesul Vănese. | A 

„ Acest interes îl găsim mărturisit în primele declaraţiuni ale preve- mitului. In memoriul dela 31 Octombrie, spune că, o lună înainte de co- miterea atentatului, fusese plătit de un „prieten“. pentru o şedinţă de pe- derastie, „Intre timp — spune cl — am făcut cunoştinţa lui Y. care eri, pederast şi pe care Pam combinat o dată la el acasă pentru -care mi-a plătit 25 lei, aceasta cu vre-o lună înainte de ă comite crima“. Şi atunci e permisă supoziţia, că și în ziua de 5 Aprilie, ziua atentatului, J. D., dacă a scris aceluiaș Y. spre a-i cere o întâlnire, era tot; în vederea unei remunerații de 25 lei. . : " | 
Tot pentru bani practică şi sugerea, cu toate că aceasta îi dădea „cea. mai mare plăcere”. In adevăr, în interogatoriul său găsim mărturisit acest interes bănese — „o făceam pentru parale“, ” 
î. J. D. se clasează astfel singur în categoria cea mai abjcetă a, pe- - deraştilor din viciu: pederastia din depravare, agravată prin pederastia profesională; e eceace. ştiinţa numeşte un ;,prostituat masculin”, Pederastia profesională e cea mai periculoasă, categorie, căci ea e aso- ciată cu eserocheria, furtul, şantajul, asasinatul. „La, Paris — zice ba- ronul Saint; Didier, — prostituţia. masculină e şcoala la care:se formează cei mai dibaci şi mai îndrăsneţi ctiminali“, 

___ Şi astfel, în laborioasele şi conștiincioasele observaţiuni ale ştiinţii, găsim explicaţia, crimei, pentru care este urmărit; J.. D. Pederast; vicios şi pederast pentru bani, era fatal să coboare 'ultima, treaptă. a abjecţiunii și să ajungă astfel la asasinat, indiferent de mobilul faptei, clasată în știință sub denumirea de crimă sadică. - a i Sadismul este: forma cea mai odioasă şi cea mai oribilă a homosexua- lităţii. Numele îi vine dela un trist personaj, Marchizul de Sade, care a glorificat-o într'o serie de romane ai căror eroi au ca, deviză: „„Plăceri > Fizice însoţite de dezordine morală“, 
„Nu e chestia de a se ști, dacă procedeele noastre vor: place sau dis- place persoanei ce ne serveşte; e chestia numai de a sgudui masa nervilor noştri, prin șocul cel mai violent posibil“. Şi Marchizul de Sade, care emite această teorie monstruoasă, poate cu drept cuvânt revendica sinistra pa- ternitate a celor mai înfiorătoare crime înregistrate de analele judiciare. „În sadism pornirea sexuală e soră cu asasinatul“, | Sadicul simte, dorința de a comite acte violente și crude, și are o senzaţie de voluptate, numai închipuindu-şi aceste acte 'de cruzime, Omorul e uneori unicul element al actului sadic. Criminalul a torturat, a violat, a mutilat victima, sa şi crima sadică ar semăna straniu cu o crimă vulgară, de n'ar fi mobilul şi personalitatea criminalului, - A In crimele sadice găsim diversele elemente a căror asociare totală sau „parţială e eminamente caracteristică: asasinat după torturi. multiple, viol,
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"mutilarea cadavrului, recidiva. Mortiările la cari sadicul își supune victima sunt adesea de ncerezut, O loveşte vie și continuă să. o lovească moartă, o ciurueşte cu lovituri de cuţit, cu un cuvânt se înverşuncază asupra ei, <a o fiară sălbatecii. Mutilarea cadavrului e însoţită uncori de o practică, de necrezut: Sadicul mănâncă, carnea, vietimei şi-i Dea sângele. Unul din caracterele cele mai înspăimântătoate ale crimei sadice e repetirea: su- . dicul, sub imperiul impulsiunii sălbatice, îngrămădeşte crime peste crime, . până pune justiţia, mâna, pe el. a E ” 
Sadică e şi erima lui J. D, Ca şi antemergătorul său de sinistră amintire, Marchizul de Sade, el nu se va sinchisi „dacă procedeele. noastre. vor place sau displace persoanei ce ne serveşte“. Pentru J. D. va fi „numai 

chestia de a sgudui masa nervilor prin socul ecl mai violent: posibil“: „In momentul când am atentat la viaţa d-lui D., m'am gândit că am să-l posed sugându-i membrul“. Iată „șocul cel mai violent posibil“ căutaţ și mărturisit de J. D. | Ca a | 
In acelaş memoriu va mărturisi că. după ce-a stricat de tot so- 

neria —'vom vedea pentru ce — „n'am întors în casă să văd dacă a 
murit, pentru a-mi satisface poflele“, Deelarăţiune identică la primul. . interogatoriu medical: „Am vrut să omor pe d-l. D., pentru ca să-i sug |. membrul şi văzând că n'a murit, am fugit“, „In: ziua aceea eram mai 
surescitat ca ori când, probă că am seris lui. Z., cu care avusesem mai dinainte relaţiuni. de pederastie, pentru.a mă, întâlni cu dânsul în acelaş scop. Văzând că scrisoarea mea este fără răspuns, dorinţele mele ne fiind 
<atisfăcute nici cu acesta, într'un moment de furie ce s'a redeșteptat în 
mine faţă de stăpânul meu cu care eram atât de aproape şi totuși nu-mi Puteam satisface dorinţa, am săvârşiti faptul“. | 

Mobilul crimei e şi mai bine precizat într'o altă declaraţie a lui J. D.: 
„„Intrucât după cum am declarat am comis faptul din cauză că voiam 

să omor pe acela cu care nu-mi puteain saţisface dorinţele mele. M'âm întors 
de două ori în camera unde lovisem pe d-l D., crezând că acesta e mort 
și voiam să-mi satisfac poftele asupra lui cel puțin după ce murise, dacă 
în timpul vieţii n'am ajuns la acest scop. Voiam anunie să-i sug membrul. 

- Viţiu care mă stăpânea de când fuessem învăţat la. accasta de către por- 
soanele pe care le-am indicat. Văzând însă că d-] D. nu riurise, mi-a 
fost teamă și am fugit“, SE aie 

In altă parte declară: Sa 
„Imi menţin în totul declaraţiile ce am făcut şi lămurese că, în afară 

de ura și gelozia ce mă cuprinsese contra stăpânului. meu, când am comis 
faptul, eram stăpânit de o dorinţă neînfrântă de-a avea raporturi eu 
aceasta chiar după ce-l voiu omori, de oarece în timpul vieţii nu putusem 
să ajung la acest scop“, — „In momentul acesta îmi închipuiam că 
cadavrul lui ta fi încă cald, astfel ca să am tot. înnpresiunea, că trăeşte 
şi prin urmare aceiaşi senzaţie“. , 

E sguduirea. masei nervilor, șocul. cel mai violent, posibil, plăcerea sa- 
dică pe care J]. D. o căuta, săvârșind atentatul. . | 

8. Act, după cum se vede, pe deplin conştient, pe care nu-l poate 
atenua pasiunea de care zice că era stăpânit faţă de victimă. E conștiința 
sadică atât de limpede definită. de Marchizul. de Sade şi care va apare în 

“toată purtarea lui J. D., atât înainte cât şi după atentat. | 
Crima fusese premeditată. după cum reiese! din propria mărturisire 

a lui J. D.:
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„In mintea mea se născuse o idee fiză de a înlătura pe omul, acesta 
omorându-l şi pe el şi pe mine“. n 

„Această hotărâre o luasem cu vre-o 2 luni de zile înaintea săvâr- 
“şirii faptului, fără însă a mă decide“. . - - 

„De multe ori chiar în timpul când serveam la masă îmi făcea câte 
"o observaţie, aveam dorinţa de a-l lovi în cap cu ce aveam în mână, văzând 
că omul acesta, cu care voiam să-mi satisfac "pasiunea mea, în loc de a 
ajunge aci, îmi făcea observaţii mustrându-mă pentru lucruri mărunte 
cari mă enervau. ! 
„__mâstfel a trecut timpul până în ziua când am săvârşit faptul, ne 

mai putând răbda starea, în care mă găseam“. 
Aceiași luciditate de spirit în ziua comiterii crimei. A ales momentul 

când victima, dormea, prin urmare să nu-i poată opune rezistență. | 
Luciditate de spirit și în precauţiunea luată cu deranjarea, soneriei. 

După ce a, stricat soneria ca să nu fie surprins asupra faptului, JI. D., 
când vede că victima mai trăeşte şi se sbate, nu rămâne locului ca un 
inconştient, ci are grijă de a-şi pune persoana la adăpost şi pe jos fuge 

„până la Chitila de unde cu. trenul pleacă la Ploeşti şi de acolo la Brăila. 
“Ne aflăm deci în faţa unui plan meditat și cu deplină conștiință 
executat. 

9. Responsabilitatea.— Crima lui J. D. este o crimă sadică perfert; 
caracterizată. Ea ia locul alături de cazurile tipice studiate şi înregistrate: 

„de știință, în acea, snistră galerie a sadicilor celebri, în care locul dă onoare 
îl ocupă un sadic premergător Marchizului de Sade: un anume Gilles de 
Rays (condamnat şi ars pe rug), consilier a] Regelui său, Mareșal de 
Franţa, tovarăș de arme al: Jeanei d'Arc la liberarea orașului Orleans. 
De Rays, întors la castelul său din Bretagne, a omorât; 800 copii prin 
decapitare, arzând cadavrele şi nepăstrând, ca macabră amintire, decât 
câteva din capetele mai frumoase. La, judecată, a declarat că a simţit o 
„plăcere sensuală incomparabilă în timpul când vedea săvârşindu-se ase- 
menea crime. | A , 

Un alt tip reprezentativ al crimei sadice e Vacher; cunoscut sub-nu- 
mele de ucigașul păstorilor. — Pederast inveterat, are la activul său -11 
crime mărturisite (4 băeţi, 6 fete, o bătrână de 58 ani) de viol urmat sau 
precedat de omor și alte 16 crime tot lui atribuite, — Lacassagne, pro- 
fesor de medicină legală la Universitatea, din Lyon, care l-a examinat, 
l-a declarat responsabil, cu toate că fusese reformat din armată pentru 
manifestaţiuni de desechilibru mental. A fost ghilotinat. 

„ Jaques Spintecătorul, pe care şi azi îl caută poliţia și justiția engleză, 
are la activul său 10 victime. Caracteristica sadismului lui e tăerea or- 
ganelor genitale la femei. . ! 

Şi am putea, lungi lista acestora cu JMenesclou ghilotinat în urma 
raportului prin care Brouardel l-a declarat responsabil; Verzeni, studiat: 
de Lombroso şi care. nu se atingea sexualmente. de victimele sale (n'a 
violat nici una): omora, pentrucă. astfel avea erecţiunea şi senzaţia 
sexuală; Regele Carol al Navarei, cunoscut sub numele de Carol cel Rău 
(ars pe rug), pentru numeroasele lui crime sadice; Artusio, care a spintecat. 
burta unui băiat şi și-a satisfăcut pofta bestială în rană. 

Şi Gilles de Rays, și Vacher, și Menesclou, și Regele Carol al 
Navarei şi toţi ceilalţi reprezentânţi. clasici ai crimei sadice au avut să 
ispășească fapta, lor. Numâi unul singur, un oarecare Reidal, băiat de 
18 ani, a beneficiat de un certificat de neresponsabilitate din partea lui
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Lacassagne (acelaş 'care a declarat responsabil pe Vacher), pentrută s'a 
constatat la el tare ereditare şi personale, stigmate ale degenerescenţei 
fizice şi mintale, ideea. omuciderii prezentând la el toate caracterele obse- 
siunii congenitale. 

La J. D. nu găsim nici unul din aceste elemente cari ar putea 
pleda pentru atenuarea, responsabilităţii: nu găsim tare congenitale, el 
n'a moştenit vițiul nici dela. mama nici dela tatăl său, și nici prin atavism; 
la el nu se observă nici un stigmat de degenerare fizică, ori mintală; el 
nu este prada unei obsesiuni congenitale în ce priveşte ideea omuciderii. 

Reidal, citat mai sus, a avut părinți alcoolici, iar cei 6 fraţi ai lui 
erau de o fire violentă. In copilărie a căzut dela o mare înălţime și a 

"mai fost lovit de o insolaţie, care i-a provocat turburări grave cari au 
compromis, în chip şi mai manifest, un sistem 'nervos deja desechilibrat, 
după cum o indică numeroase semne de depenereşcență. Și Lacassagne con- 

„chide, că dela 14 ani era copt pentru crima, pe care o va comite cn 
4 ani mai târziu. Sănătatea lui morală era. definitiv conipromisă, prin 
surmenajul intelectual la, care-l condamnase munea-i intensivă la, școală, 

_Reidal nu putea să ejaculeze decât închipuindu-și că omoară pe cineva. 
Mă vedeam în imaginaţie, că omor și atunci îndată, ejaculam', — spunea 
el în memoriul său, şi pentru . astfel de plăceri a omorât şi decapitat. 
pe unul din cei mai buni prieteni ai lui. , 

La J. D. nimie din această predispoziţie ereditară și, aceentuăra, 
nimic din ceiace știința numește sadismul congenital. Nimic anormal n'a 
prezidat la zămislirea lui. Tatăl său avea 925 ani, iar mama sa .22 în 
momentul căsătoriei, prin urmare nu era teren pentru o eventuală degene- 
rescență, morbidă. a copilului, care și-ar fi puiut găsi explicația într'o . 
prea marcată disproporție de vârstă între părinți. Sănătoşi şi tatăl şi 
mama. Născut la, timp și fără greutate. J. D. nu era sanguinar. Senti- 
mentele afective normale; își iubea, familia și din ce câștiga o ajuta. La 
JI. D. nici vorbă nu poate fi de surmenaj intelectual, de oarece toată 
cartea, lui se reducea la 3 clase primare. JI. D. a fost un nătărău, nu-i 
plăcea nici cartea, nici munca, Nu-i .plăcea să citească, cât despre muncă 
nici vorbă, dovadă că nu sa putut menţine la nici un stăpân. că în 
crice caz fugea de o meserie în care să rămână: a lăsat atelierul de strun- 
părie spre a se face servitor. Cu timpul, perfecționat la școala homosexua- 
lităţăi, va specula aptitutidinile-i speciale. 

Nici influenţa alcoolului n'o poate îi învoca,. pentrucă el însuși declară 
că nu abuza de astfel de băuturi. 

Pasiunea pentru victimă? Nu e una din acele porniri irezistibile în 
faţa, căreia voința, individului să se plece cu desăvârşire. Dovada că chiar 
în ziua crimei el dăduse o întâlnire pentru orele 11 noaptea, și mal'avea 
„numeroși alți „prieteni “, cari probabil îl plăteau ca și cel pomenib de el 
în memoriul său. Și nu era irezistibilă pasiunea, și pentru cuvântul că, 
deşi o concepuse de mult, JI. D., văzând imposibilitatea, de a-şi ajunge 
„scopul de a lega raporturi homosexuale cu victima sa, pleacă odată de la 
stăpânul său și e hotărât să-l lase pentru a doua oară. | 

Că-i plăcea, stăpânul său, că fizicul victimei exercita, o > atracţiune 
asupra spiritului său pervers? Aceasta o admitem, 'de vreme -ce la 
el „locul femeii îl luase bărbatul, lângă care simţea, o adevărată plăcere 
senzuală,: mai ales când era mai svelt: și mai bine făcut“, 

„'Țineam — a declarat el — la, acest bărbat (victima), după cum alţi
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ţin la. o femee, când se amorezează de dânsa, Isi dedea seama însă de im- posibilitatea realizării dorinţii sale, 
„Nu îndrăsneam însă să-i vorbesc” mărturiseşte în memoriul său, »+D-l D. mă injura, mă făcea femee borţoasă, curvă“, — atunci când stă- pânul și-a dat seama de apucăturile perverse ale slugii.. „Dacă am în- drăsnib să doresc a-mi satisface patima cu d-l D., cu toată diferenţa dintre mine şi dânsul, se datorește faptului că avusesem înainte relaţiuni de acest fel cu persoane mult; mai sus puse ca min6, ca poziţie socială“, | “După cum se vede J. ID. îşi scuză până şi înclinaţiunea, ce o avea pentru stăpânul său, -atât de clară e conștiința la, el de oroarea crimei săvârşite. a | 
J. D. vorbește de gelozie, atunei când încearcă, să explice atentatul: --De multe ori — spune el — intrând pe neaşteptate la stăpânul meu, gă- “seam la acesta câte o femee și atunci pornirile mele ajungeau până la 'Turii, dorind să fiu în locul acelei femei”. Gelozie care cu toate acestea nu-l ducea, la disperare, dovadă că se consola, şi cu dragostea, şi cu francii numeroşilor săi „prieteni“.  Gelozie care îi permite totuşi ca, în ziua crimei chiar, să fixeze o întâlnire. a Precum am spus, admitem ca. fizicul d-lui D. să-i fi plăcut homosexu- alului J. D., — e în firea lucrurilor, Invertitul nu se: amorezează, așa ușor de un alt invertit, ca de oameni morali. Mai ales aceştia din urmă îl atrag. Ar vrea. să fic „femeia“ lor, dar de oarece în deobşte e respins cu scârbă, ameninţat de a fi dat pe mâna parchetului, adesea e silit să se mulțumească cu semeni de a săi. | 

Invertiţii formează între ci o tagmă secretă, un fel de franemasonerie: 
ei se recunosc la cel mai mie semn, se „miroase unul pe altul“ ca să zicem așa. Toate barierele sociale, cari se opun la apetiturile sale. nu fac 
decât să sporească exeitarea la invertit, care din ce în ce mai puţin poate 
domina, pasiunea, ce are pentru bărbaţi. Scârba şi indipnarea, acestora, din 
“urmă, de îndată ce descoperă că nu sunt obiectul unei simple: afecţiuni 
puţin exaltată, ci al unui amor sexual pervertit, nu se exprimă decât prea 
lămurit, și invertitul se vede condamnat la chinul vecinie de a trebui.să 
ascundă ca. un criminal dorinţele lui cele mai violente, năzuinţele şi afec- 
iunile lui cele mai scumpe, mai intime; condamnat. în “fine de a trăi în 
teroarea continuă de a fi dat pe mâna justiției. 

După Krafft-Ebing, invertitul e conștient de ticăloşia sa, se socoate 
nenorocit din cauza obstacolelor ce condiţiunile sociale şi legile le pun în 
calea satisfacerii aberaţiunilor sale, 

> 

* * 

Nu numai crima sadică, ultima treaptă a, perversităţii sexuale, dar 
această, perversiune în general, sub diversele ci manifestațiuni: hiperes- 
iezia sezuală (abuzul nemăsurat; în raporturile normale dintre bărbat şi 
femee); sodomia (raporturile sexuale între om şi animale); azoofilia (pa- 
siunea, erotică pentru lucruri neînsufleţite, de exmplu o statue); fetişismal 
(trezirea instinctului sexual la vederea, unei părți a corpului: piciorul; 
mâna, ochii, sau la vederea unui lucru purtat de persoana care e obiectul 
pasiunii: batistă, bluză, cămaşă, ghete, ete.); masoşismul (nevoia de a fi 
maltratat sub .toate formele -imaginabile, spre a. fi capabil de raporturi 
sexuale); mașoşismul larvat — (individul nu poate avea raporturi sexuale 
cu femeea, decât cu condiţiunea ca în acest .act să intervie urina și chiar 
cscrementele); ncerofilia (pasiunea pentru cadavre), cete. — perversiunea
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sexuală în general, zicem, e un obiect de reprobare şi considerată ca un 
pericol social, - 

Toţi marii psichiatri, toate somităţile medicinei legale au acordat « o 
atenţiune specială plăgii pederaştilor. Toţi proclamă răspunderea inver- 
titului: „Invertitul viţios — spune Thoinot — e responsabil pentru actul 
săvârşit în deplinătatea, conștiinței, din simplă perversitate, din viţiu, el 
nu ascultă decât de consideraţiuni imorale de cari s'ar putea desbăra“. 

„Nu trebue să se confunde starea mintală a unora la cari perversitatea 
norbidă poate ajunge până la nebunie, cu excesele desfrâului şi cu porni- 
rile pătimașe“ (Pardieu). 

Doctorul Ludwig Kira din Friburg citează două cazuri de perversi- 
tate sexuală, pedepsite de justiţie, cu toate că se constatase oarecari ano- 
malii psichice. Krafft-Ebing, deşi considerat de unii ca prea indulgent: 
cu homosexualii, de oarece se pronunţă mai mult pentru internare decât 
pentru represiunea penală, constatând totuşi, că legiuirile tuturor naţiu- 
nilor pedepsesc pe acei cari comit acte contrarii bunelor moravuri, recu- 
noaște că: „de oarece păstrarea bunelor moravuri şi a moralității e una 
din cele mai importante condițiuni de existenţă pentru societate, Statul 

nu poate să facă nici o dată prea mult, când e vorba de a proteja mora- 
litatea în lupta, ei contra sensualității“. Şi tot Krafft-Ebing nu va. ezita 
de a proclama, că „actele sezuale cele mai perverse şi cele mai monstruoase 
au fost observute la persoane sănăloase la minte“... El e categorie în ce 
priveşte responsabilitatea, individului sănătos, trupește și sufletește: „De- 
lictele sexuale cari nu se comit înti'o stare de defectuozitate, de degene- 
rare sau de boală psihică, nu trebue nici odată să beneficieze de scuza îvres- 
ponsabilității“. 

Moll merge mai departe, — el nu admite această, scuză nici pentr 
invertiţii. din naștere: „Depravare congenitală sau perversitatea dobân- 
dită — lucrul e indiferent din punctul de vedere material al responsabi- 
lităţii: O înelinațiune pervertită patologică nu exclude numai decât liberul 
arbitru. O înclinaţiune pervertită nu trebue considerată ca un simţ a- 
normal. În marea majoritate a cazurilor nu poate fi vorba de o pasiune 
irezistibilă, care să te silească să comiţi un act criminal“. — Individul 
nu e într'atât lipsit de liberul exerciţiu al voinţei sale, ca, înclinaţiunea, 
oricât de puternică, ar fi ea, să fie în stare de a nesocoti drepturile perso- 
nalităţii lui. Iresponsabilitatea în faţa. justiţiei ar însemna, un fel de 
licenţă, pentru comiterea actelor imorale. " 

Phoinot spune: „Nici o influenţă, superioară voinţei nu impune în= 
dividului înclinaţiunea sa şi actele sale homosexuale; e] are deplină cu- 
noştință de imoralitatea actului și ar pulea să nu se facă vinovat de el, 
dacă ar toi, dar nu o vrea şi deci trebue să fie ținut în întregime res- 
ponsabil, Inelinaţiunea, homosexuală a invertitului viţios nu e niciodată 
congenitală, ci întotdeauna, dobândită. Inclinaţiunea sexuală. nu face corp 
cu individul, ca poate dispare în general de îndată ce vrea și nu exclude 
eterosexualitatea chiar când oxistă aversiuni pentru sexul opus, — ea e 
artificială iar nu naturală. 

„Oricât de neînchipuit, oricât de contzariu naturii ar putea să pară 
actele de pederastie, ele n'ar putea scăpa nici de responsabilitatea con- 
ştiinţei, ici de justa severitate a. legilor, nici mai cu seamă de disprețul 

oamenilor cinstiți“, — (Pardieu). 
Chestiunea homosexualității a fost obiectul unei văi discuţiuni în Con- 

avesul internaţional de antropologie criminală ţinut la Amsterdam în anut. 
1901 şi congresul a admis moţiunea că: /Jomosezualul, chiar congenital,
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trebue urmărit cu cea mai mare asprime. Mrebue un răsboiu neîndurat; contra lui. Homosexualul e un pericol public, comunică viţiul la tineri, cari apoi, la rândul lor, îl propagă. Acţiunea socială trebue neapărat să fie reacţiunea obligatorie contra unei atari stări de lucruri”. 
-- Precum se vede, totdeauna şi pretutindeni a fost unanimitate întru proclamarea: responsabilităţii homosezualului în: general şi cu atât.mai mult a criminalului sadic. | 

Ar fi o monstruozitate să se caute o scuză pederastiei şi cu atât mai puţin crimei sadice, căci, alăturea. cu toate somităţile ştiinţifice, ar trebui să constatăm că ar fi să se institue un premiu al imoralităţii și al crimei, asigurându-se impunitatea prin invocarea, unei iresponsabilități inexistente. 
„Ne putem lesne închipui la ce urmări catastrofale ar duce căutarea cu orice preţ a elementelor iresponsabile, dacă știința ar inspira justiţiei ab- solvirea tuturor crimelor săvârşite sub imperiul pervertirii sexuale. Ulrichs — în cunoștință de cauză — ne vorbeşte de proporţia de 1 homosexual la 200 normali. Se vede dar la ce concluzie se ajunge, dacă se admite iresponsabilitatea pentru miile de pederaști cari furnică întrun oraş, Lunga discuţie de fapte în cazul care ne preocupă — discuţiune fă- cută în lumina, cercetărilor şi concluziunilor științifice — ne permite să ne rostim fără ezitare asupra responsabilităţi lui J. D. a a) J. D. prezintă toate particularităţile tipului clasic de invertit ca- papil să comită o crimă sadică. 

b) E un invertit care, în momentul comiterii crimei, avea 24 ani, adică toomai vârsta, care, după Lacassagne, e cea mai abundentă în crime. c) E un invertit din depravare: apucăturile antifizice nu le-a moş- tenit în sânge, n'au fost favorizate de vre-un accident care să. provoace un desechilibru mintal. , | 4) II. D.eun profesionist al pederastiei — dovadă mărturisirea lui "că o practica pentru bani. e 
Ca pederast din _viţiu el se clasează dâr în grupul pederastiei din depravare şi acela al prostituţiei masculine. | a . 

I.D. e un produs al ticăloșiei neînfrânate; el nu poate invoca ate- nuarea nici uneia din celelalte două categorii de pederastii din viciu: pede- rastia din necesitate și pederastia, din oroare de raporturile sexuale nor-. male. Căci el nu e un produs al unui mediu special — marile aglomera- țiuni de bărbaţi unde instinctul sexual te-ar putea împinge la acte de ho- mosexualitate: cazărmile, echipajele vapoarelor, ocnele, închisoarile, pen- sionatele, spitalele, ete. — unde se întâlneşte o formă de inversiune acei- dentală, dar acceptată. Deasemenea nu de teama, consecințelor raporturilor - sexuale normale: am văzut că, în deplină posesiune a, liberului arbitru, J. D. a frecventat femeile, e 

| VI. Concluziuni. 

Din cele mai șus descrise, subsemnatul conchide: | - 
1. J. D., născut din părinţi sănătoși Şi în condițiuni normale, € liber de orice tară ereditară. | | | A 2. J. D. e perfect sănătos la trup și la minte, n'a fost până în mo- mentul crimei victima, nici unuia din acele accidente de traumatisme cra-' niane grave, cari să poată determina o stare cerebrală caracterizată prin 

stigmate fizice și turburări mentale cari să provoace un desechilibru 
moral. e 

3... D. nu e un invertit congenital, ci perversiunea sexuală e la,
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el: dobândită, voită, căutată, în îndoitul scop: al unor senzaţiuni noui şi 
al unui câștig prin prostituarea: trupului său, | 

"4. J. D., perfect conştient de perversiunea, sa, sexuală, perfect con- 
ştient de imoralitatoa vieţii sale deprâvate, a:comis o tentativă de omor 
cu o premeditare de 2 luni asupra, obiectului pornirilor sale contra naturii, 
persoană căreia n'ar fi îndrăsnit; nici o dată — cl însuş o mărturisește — 
că în viaţă fiind, să-i facă o propunere în sensul plăcerilor sale. A voit 

„să săvârşească omorul, ca în urmă să-şi satisfacă potta, bestială. 
5. JI. D. a săvârşit o crimă sadică caracterizătă, şi alături de Krafft- 

Ebing — care cu toată indulgenţa, lui, nu admite nici o dată scuza ires- 
ponsabilității pentru chiar simple delicte sexuale, atunci când nu sunt 
comise întir'o stare de defectuozitate, de degenerare sau de boală psihică, — 
vom conchide, că: J.:D. e moralmenie responsabil de crima sa. - 

(s3).. 
Bucureşti, Decembrie, 1915. 

| . * ” » | , . 

(Pe baza acestui raport medico- egal, J. D. a fost recunoscut res-. 
ponsabil şi. ca atare, condamnat — în Februarie 1915 — de Curtea cu 

" Juraţi din Ilfov la 5 ani muncă silnică). 

2. RESPONSABILITATEA MEDICALĂ 

— Caz de ruptură a uterului, cu moartea parturientei şi a 

copilului — 

(În colaborare cu Profesorul Dr. G. Bogdan) 

I. Preambulul: 

II. Istoricul afacerii: 

Mai înainte de a descrie faptele constătate de noi, credem necesar de 
a expune detaliile culese de la: persoanele cari au avut un rol în această 
afacere și în special lămuririle. date de către d-l dr. L., căruia i-am cerut 
un memoriu în care d-sa să înregistreze toată observaţia clinică a femeii, 
din momentul chemării sale la parturientă și până la, moartea ei.. 

a) Memoriul d-lui dr. L. — D-i dr. L., doctor în medicină de la 
Facultatea, din Bucureşti (1897) — fost intern în serviciile d-lor doctori 
Obreja şi Turbure și extern în serviciul d-lui dodtor Florea Theodorescu, 
fost medic secundar (6 luni) al spitalului din Bârlad „Elena Beldiman” 
şi actualmente medic provizor al spitalului Răducăneni dela 1 Septem- 
brie, — ne declară: ” 

„In ziua de 16 Noembrie 1899, către seară, am fost chemat în 
satul -Răducăneni la femeia Niţă Stoica. Mergând la domiciliul acestei 
femei, găsesc acolo pe moaşa din localitate, care îmi spune că se află 
lângă gravidă cam de pe la, orele 10 sau 11 dimineaţa; că această femeie 
este multipară cu sarcina, la termen; că: la, venirea sa, colul era puţin 
dilatat, punga apelor ruptă, copilul mort, în prezentaţiune occipito-iliacă 
stângă anterioară la strâmtoarea superioară, conțtracţiunile uterului puter- 
nice, ajutate şi de sforţări voluntare ale femeei, contracţiuni cari au slăbit 
în urmă, fără ca angajarea părții foetale să înainteze; facerea a început 
în cursul nopţii precedente, 

„La. sosirea mea, cam pe la orele 6 seara, găsesc pe gravidă, culcată



—
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în pat, întz'o pronunțată. neliniște şi anxietate, pulsul frecvent şi mie, jenă, respiratorie, faţa palidă, extremităţile reci. î „Prin întrebări aflu că a mai avut trei faceri cari Sau efectuat cu dificultate, mai cu seamă, cea, dintâi. , »Procedând la examinarea, femeii, constatăm lipsa, bătăilor cordului foetal şi a suflului foetal, apoi excăvaţiunea liberă, colul dilatat, punga apelor ruptă, lichidul în parte scurs, iar în fosa, iliacă dreaptă, ca, parte foctală. ce se prezintă, o tumoare rotundă, ce pare a fi capul fătului. “-sFătul încă neangajit, se bucură de puţină mobilitate la; strâmtoarea superioară. Contracţiunile uterului lipsesc cu totul şi nu rămân decât sfor- țările voluntare cc, în neliniștea, sa, femeea le repetă. „Prin exploraţiunea basinului,-tapăt impresiunea unei strâmtori a lui, fără a întâlni vre-o diformitate perceptibilă, Prin fricţiuni pe abdomen şi injecţiuni antiseptice calde în organele genitale ale f emeei, încercăm redeș- teptarea, contracțiunilor uterine, fără reuşită însă. - „Lnerţia; uterului, precedată de mult de ruptura membranelor şi scur- gerea în parte a lichidului, neangajarea, fătului la strâmtoarea, superioară, impresiunea, de strâmtoarea basinului. și starea, generală a femeii, făcân- du-mă -să întrevăd necesitatea unei intervenţiuni pentru terminarea, facerii, pe de altă parte, însă lipsa totală. de curăţenie a patului şi camerei unde. „se afla pacienia, nepermiţându-mi .o intervenţie acolo, şi făcându-mă să mă îngrijesc chiar de urmările unci faceri normale în asemenea; condi- țuni, m'au făcut să spun pacientei și celor din jurul ei, că extracţiunea copilului nu o pot face pe loc fi sfătuese să o aducă pe pacientă la spital. In lipsă de altă trăsură, pacienta a fost transportată, într'o căruță cu boi, cu toate precauţiunile posibile, la spital, unde a fost instalată în camera de rezervă a femeilor. | “Pe la orele 9 seara, procedând din nou la. examenul pacientei, mă: asigur încă odată, de lipsa bătăilor. cordului fetal și a sutlului uterin, şi constat din nou starea de anxietate 'și neliniște a femeii, f recvența și mici- mea, pulsului, jena respiratorie, . o 
„Colul dilatat lasă să, pătrundă mâna, şi recunosc, de astădată, o pre-. zentaţiune transversală în poziţiune cephalo-iliacă dreaptă, dorso-posteri- oară, umărul drept fiind partea cară se prezintă la strâmtoarea superioară. „Lipsa, totală a coniracţiunilor persistă și injeeţiunile calde, antisep- tice, vaginale şi intra-uterine nu pot; să le -redeștepte. -In noua, explora- țiune -a, basenului,. în lipsa “unii pelvimetru, cu ajutorul indicatorului drept pe unghiul sacru vertebral, calculez pe cât posibil lungimea dia- metrului antero-posterior, care-mi dă rezultatul aproximativ de 9 em. Încercând, prin manopere combinate externe și interne, versiunea, cepha- lică fără reușită, nu perzist prea mult în aceste manopere, de teama unei rupturi î uterului. o Ia | „Starea generală a pacientei însă şi condiţiunile în cari se prezintă facerea, mă hotărăsc la o intervenţiune mai activă și în prezentaţiunea, fă-: tului în inserția uterină, în dilatarea, colului și chiar în strâmtoarea, base- „nului, găsind. indicaţiunile. versiunii podalice pe deoparte, iar pericolele unei embriotomii, la care trebuia să adaug lipsa, instrumentelor speciale necesare acestei operaţiuni, ' făcându-mă să îndepărtez pentru moment, această din: urmă operaţiune, cu atât mai mult cu câţ în facerile anterioare ale acestei femei, deși efectuate cu dificultate, copii la termen an putut: străbate basinul gravidei, mă hotărăsc pentru versiunea podalică, rămâ-
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nând ca în caz de nereușită, în limitele mijloacelor de cari dispunean, să 
practic embriotomia. 

„Astfel, pela orele 11 noaptea, asistat de moașă şi de subehirurgul 
serviciului, după evacuarea vesicei urinare şi a, rectului, pătrunzând 
tără greutate cu mâna, în interiorul uterului, găsesc cu uşurinţă picioa- 
rele copilului și reușesc să le adie odată pe amândouă, continuând cu 
încetul extragerea trunchiului, întâmpinând oarecare dificultate la, dega- 
jarea membrelor superioare, pe cari însă, reuşim a le degaja prin întro- 
ducerea, degetului. In timpul facerii versiunii, o mică, cantitate de lichid 
sanguinolent se scurge. 

„Capul copilului însă s'a oprit la, strâmtoarea superioară şi cu tot 
sprijinul ce prezintă corpul copilului prin tracţiuni şi apăsarea încercată 
prin pereţii abdomenului asupra, lui, nu descinde de loc și rămâne cu fața 
în simfiza sacroiliacă dreaptă, occipitul înainte; încercând atunci, -prin 
ridicarea, corpului copilului şi introducerea mâinei pe sub dânsul, pentru a 

- produce flexiunea capului, nu putem pătrunde în deajuns cu' mâna între 
capul copilului și peretele basenului, pentru a apuca, prin gură maxilarul 
şi a face tracţiuni asupra, lui. 

„„Toate încercările manuale nereușind, starea generalii rea, accentuân- 
du-se cu toată administrarea unei poţiuni tonice, pulsul devenit filiform, 
pacienta având o sincopă, din care reușim a o redeștepta îndată, după ce 
i se fac injecţiuni subentanate cu eter şi cafeină, încercăm, fără reușită, și 
aplicarea. forcepsului pe sub corpul copilului. Atunci, în lipsa unui per- 
forator, prin ajutorul instrumetelor ce aveam la îndemână (bisturiu, foar- 
feci, trocar) încere per foraţiunea craniului, pătruzând prin ceafa copilu- 
lui, încercări pe cari. elevaţiunea capului fetal şi teama de a leza părţile 
materne le fac zadarnice. 

„Deoarece versiunea. este practicată cam de 3 ore, tot de atâta timp 
compresiunea părţilor materne de către făt durând, starea generală a paci- 
entei, arătată mai sus, silindu-mă la terminarea, cât mai curând a Facerii, 
sleindu-mi toate încercările de extracţiune a capului fetal și pe lângă aces- 
tea adăugându:se și un edem al părţilor genitale materne, mă văd. nevoit 
a practica detroncaţiunea, (pela orele 3 sau 4 către ziuă) în speranţă că 
cel puţin lipsindu-mi piedica ce mi-o făcea corpul copilului, să pot stră- 
Date, fie cu mâna fie prin instrumente, pentru a extrage capul. Tot odată 
gândindu-mă la posibilitatea necesităţii nnni .perfaratar şi a unui cefalo-, 
trib, trimit pe bărbatul pacientei cu o scrisoare la d-l dr. Kernbach la 
Huși. rugându-l să-mi trimeată un perforator și un cefalotrib, crezând că 
la spitalul judeţului se vor găsi aceste instrumente ce ne lipsean nouă. 

„După detroncaţiune, introducând mâna în uter pentru apucarea. 
capului fetal, întâlnim pe peretele lateral stâng al uterului placenta în 
parte deslipită, şi un lichid sanguinolent negricios în cantitate ca de 400 
până la 500 grame se scurge din uter. 

„Apucând capul cu mâna, avem senzaţia unui cap mare bine osie. 
ficat şi aducându-l la, strâmtoarea superioară. un ajutor menţinându-l prin 
apăsare prin epereţii abdominali, cu mâna, introdusă în gură, exereităm 
tracțiuni repetate cari nercuşird, apelărm la forceps, neputincios și el a 
extrage capul. : 

, „[ncercările de perforaţiune cu instrumentele ce avem la îndemână, 
nereușind și sub ameninţarea. că. perzistând. în aceste încercări cu, instru-- 
mente neapropriate, putem leza părțile materne, starea, generală a. paci- 

. 

85008. - Dr. AM. Minovici. Tratat de Medicină Legală. %



186. CAZ DE RUPTURĂ: A UTERULUI 

entei, arătându-ne sleirea puterilor sale, ne face să o lăsăm în liniște, până 
la sosirea instrumentelor cerute la Huşi. 

păstfel după ce i se repetă injeeţiuni subcutanate cu eter şi cafeină, 
pela orele 5 sau 6 dimineaţa pacienta, încredințată pazei unei infirmiere, 
esfe lăsată în liniște, La vizita de dimineaţă pulsul abia perceptibil, fili- 
form, jena respiratorie aceiaş, faţa palidă, i se scoate urina, i se adminis- 
trează o poţiune tonică din nou, se fac încercări de alimentaţiune cu lapte. 

Pacienta nu a avut vărsături nici sughiţuri în tot timpul cât 
“i-am dat ajutorul meu. Pela orele 3 sau 4 după amiază, venind la spital 
d-l medie al plășii ' Podoleni, căruia expunându-i împrejurările în 
care s'a prezentat cazul și mijloacele întrebuințate, după cererea sa şi 
văzând că întârzie omul trimis la Huși, l-am condus lângă pacientă, 
unde d-sa a încercat extracția capului rămas. în uter; încercările sale an 
fost prin tracţiuni manuale asupra capului fixat la strâmtoarea superioară, 
prin aplicaţiuni de forceps și încercări de a perfora craniul, cu ajutorul 
instrumentelor ce posedam. Aceste. încercări m'au. reuşit și femeia 'a 
sucombat în acelaș timp cu terminarea lor, 

b) Declaraţia, d-lui Vlad Petre, medicul plăşii Podoleni : „In ziua de 
1 Noembrie fiind în inspecţie prin plasă am trecut prin comuna Rădu- 
căneni pe la orele 5-6 seara și, pe când mă aflam la primărie, a venit 
acolo moașa comunei și mi-a comunicat că la spitalul rural s'a făcut o 
operaţie asupra unei lăuze, tăindu-se copilul. Ajungând la spital pe la 
orele 6, împreună cu d-l dr. L. m'am dus în cameră, unde se afla lăuza 
şi, după ce am cerut voie ca să intervin și eu, am intervenit introducând 
mâna și apucând capul de vertebrele cervicale și pe când căutam ca să 
leg cu un laţ de sfoară vertebrele, femeia, a avut o sincopă mortală și ime- 
diat a încetat orice intervenţiune”. . 

c) Declaraţia femeii Maria Anton, mama moartei: „Fata mea, Niţa 
Petre Anton P. Stoica, de 28-29 ani, măritată de 9 ani, a născut 5 copii, 
din cari cel dintâiu mort, iar cel din urmă nu Va putut naște; trei asemr- 
nea i-a făcut cu mare greutate, unul din cei trei a murit după o jumă- 
tate de an. | 

„In noaptea de 15 spre 16 Noembrie, a apucat-o durerile de facere, 
iar dimineaţa sta scurs apa. Bărbatul” său s'a dus după moașă, care a - 
venit la orele.10 dimineaţa. Moaşa a pus-o în pat, 'a examinat-o şi 'a 
stat cu ea până la 5 p: m., când moaşa i-a spus, că copilul nu vine bine 
şi sa chemat doctorul. Bărbatul s'a dus” după doctor care a venit pe 
seară, care, după ce a examiniat-o, a spus, ca să o aducă la spital, căci 

nu poate să-i facă nimic acasă. Atunci pela orele 9 am dus-o la spital, 
unde peste vre-o oră a venit şi doctorul, care s'a închis într'o odae cu moașa 

şi personalul spitalului, unde a stat până la 12 ore, iar pela orele 4 m'a 
chemat în odaia lăuzti şi mi-a spus că. a tăiat copilul și i-a lăsat capul 
înăuntru; în aceiași zi pe seară câ a murit, 

d) Declaraţia d-nei Adela Gheorghiu, moaşa comunală (diplomată din 
Yași 1890): Este de 5 ani moașă în Răducăneni. A fost moaşă particulară 
în Roman. Dânsa ne spune că, în dimineaţa zilei de 16 Noembrie, a fost 
chemată de femeia. Niţa : Stoica, apucată de durerile de facere în timpul. 

nopţii. Ia sosirea sa pe la orele 10—11, examinează femeia. şi găsește că 
colul este dilatat, punga apelor ruptă, iar lichidul scurs. Femeia la început
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avea contraeţiuni puternice, însă nu mult timp după aceasta ele au încetat 
cu desăvârşire. Femeia a pierdut puterile, a avut pulsul mic, extremităţile 
reci, corpul acoperit cu sudori reci. Copilul se prezintă cu capul în poziţia 
întâia, însă nu s'a putut angaja și, văzând toate acestea, a trimis ca să 
cheme pe d-l dr. L. a 

Apoi confirmă în totul cele relutate de acesta din urmă, 
€) Declaraţia femeii Eva a lui Dumitra Comoraşu (moaşă fără di- 

plomă, de 40 avi în com. Răducăneni): Ta declară, că este moaşa mamei 
şi a fetei și că toate facerile fetei au fost foarte grele; din 5 copii, cel 
dintâiu l-a născut mort, alţi trei foarte greu (2—3 zile), iar pe acesta din urmă n'a putut să-l facă şi că ea nepricepându-se ce să facă, nu s'a ames- 
tecat la ultima, facere. | 

Confirmă în totul spusele celorlalţi. 

"IIL. Descrierea faptelor 
A. Autopsia cadavrului femeii Niţă Stoica : 

1. Examenul extern.— Cadavrul femeii Niţa Stoica se găsea în sala, de autopsie a spitalului rural din localitate, unde din ordinul d-lui Jude- 
cător de Instrucție a fost adus, după ce fusese desgropat în cimitirul cato- 
lie din vecinătate şi transportat pe o targă la Spital, 

Ingroparea se făcuse la 19 Noembrie. 
| Cadavrul era. aşezat :într'un cosciug de brad cu fundul de trestie şi 
îmbrăcat cu creton roșu cu flori. La deschiderea, sa, îl găsim întins pe o 

„pernă mare, albă și cu mâinile pe abdomen, ţinând în cea dreaptă o cruce 
de ceară galbenă. 

Cadavrul este îmbrăcat cu o cămașă de pânză de casă brodată cu 
fluturi de lână de culoare albastră, un şorț brodat pe poale cu flori roșii 
şi verzi, cu pantofi în picioare, cu mărgele la gât, încinsă cu un brâu tri- 
color şi purtând pe cap o năframă, de borangie, iar la dreapta şi la nivelul 
umărului său, se află corpul copilului său decapitat a cărei descriere o 
facem mai jos. ! 

Cadavrul este al 'unei femeei bine constituită și desvoltată, având 
talia 1,63 m, și vârsta de 29 ani, | 

Părul capului. de culoare castanie deschisă, formează două cozi și bre- 
ton pe frunte, lăsându-se cu ușurință a fi smuls în suvițe. Gura între- 
deschisă, cavitatea, bucală acoperită cu un strat cremos de culoare galbenă, 
dantura incomplectă și uzată. 

Pulre[acţia foarte înaintată şi caracterizată: prin macerarea, epider- 
mului care se ridică în mari lambouri mai ales pe spate și pe părțile late- 
rale şi externe ale coapselor; prin reţeaua. venoasă, de uzi roşu murdar ce 

„se desemnează sub pielea de pe torace şi membre, care dă tegumentelor" un 
aspect marmorat, precum şi prin pergamentarea feţei, a urechilor şi a 
pielei de pe mâini. Cavităţile orbitare sunt aproape goale și globii ochilor 
distruși; întreaga faţă are aspectul unei mumii. | a 

Pe cadavru nu se găsește nici'o înseclă sau resturi de insecte. Pe o . 
mare parte din figură, torace (împrejurul mameloanelor) și pe mâini se 
găsește un depozit de mucegai (0idium albicais) ce dau acestor regiuni 
aspectul unor bureţi albi. 
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_ Mamelele sunt bine desvoltate iar mameloanele — proeminente și in- conjurate cu o aureolă .pigmentată. negricioasă, în .care se observă, hiper- trofia, tubereulilor lui Montgomery — lasă prin presiune să se scurgă un lichid turbure gălbui. | Ma | 
Abdomenul balonat; pe linia, sa mediană se observă o linie pigmen- iată (linia brună) şi care se întinde de la muntele lui Venus până dincolo de ombilic; precum și numeroase vergeturi, unele recente de culoare roză, violacee, altele vechi, sidefii, ce se întind până pe părţile superioare ale coapselor. Palpaţia abdominală, făcută la nivelul regiunii hipogastrice, permite a constata, în dreapta şi în stânga liniei mediane, în ambele fose iliace 2 tumori moi și depresibile ce nu se pot bine limita (uterul și capul copilului). - - | Circonferinţa, abdomenului, luată la 6 cm. sub ombilic, e de 102 em., iar cea dela nivelul trocanterilor de: 107 cm. , 

„ Organele genitale externe bine contormate, pubisul acoperit cu puţin păr. Buzele mari sunţ puţin pigmentate, ţumefiate și infiltrate cu gaze. Pe buza cea mică, din sțânga se găsește o mică tumoare de mărimea unei 
alune, plină: cu. gaze, rezultatul unei 'dilatări vânoase (varice). Urmele himenului se văd sub forma unor miei muguri mamelonaţi (carunculi mir- tiformi).. Fosa naviculari, împreună 'cu furculița şi perineul, nu prezintă nici o ruptură. | 

| 
2. Examenul intern.— a) Capul şi cavitatea craniană: Pericraniul, infiltrat cu puţină serozitate, se ridică uşor. Oasele calotei, bine confor- mate, sunt intacte; la fel cele ale bazei, Ele au'o grosime de 5-6 mm. Sutu- rile neosificate, meriingile subţiri se mai disting încă, iar creerul e ramolit, redus de volum şi transformat într'o pulpă moale de culoare verde-cenușşie, așa în cât ambele substanţe cerebrale precum și nucleii centrali nu se-mai pot distinge. i - 

- 0) Zoracele şi cavitalea toracică, — Oasele toracelui intacte. La ridi- carea plastronului sternal se observă că plămânul drept prezintă” aderenţa vechi pleurale, ce se întind până pe părţile posterioare; cel stâng e liber. Ambii plămâni sunt 'zeduși de volum, puţin aeraţi, din care cauză nu umplu complect cavitățile pleurale, în care găsim însă ca vreo 500 ec, de un lichid de transudaţie, turbure, roșietie (datorit putrefacţiei). 
Suprafaţa externă a plămânilor are un aspect marmorat şi o colora- țiune cenușie-verzue, iar pe secţiune o coloare roşie deschisă (anemiaţi); nu crepită, sunt puţin elastici și la presiune nu lasă să se scurgă 'nimic, 
Tracheea şi bronchiile goale; mucoasa, lor e de. un roşu murdar, ase- menea și aceea a esofagului, în interiorul căruia, găsim un limbric, 

“Inima. — Pericardul conţine câteva picături de un lichid limpede, roşietie, Inima, de mărimea pumnului; cavitățile sunt goale. Nimie pato- logic de remarcat din partea valvulelor şi a orificiilor. 
_“. Suprafaţa endocardului e de o culoare roșie murdară, datorită putre- facţiei. Muşchiul inimei e moale, flasc, friabil și palid. . | 

Aota intactă; suprafaţa.ci, de o colorație roșie vişinie,. nu prezintă nimic patologie. Coronarele permeabile.. . | | 
c) Abdomenul: şi cavitatea abdominală. Nici o urmă de violenţă în 

musculatura peretelui abdominal. 
Stomacul turtit; mucoasa sa e acoperită cu un lichid Sirupos de culoare
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galbenă-cenuşie, ce exală un miros: cadaverie, Pereţii săi sunt subțiaţi, 
aproape transparenţi, de un aspect marmorat și de.o culoare cenuşie-verzue. 

Intestinul subțire puţin destins prin gaze. — Mucoasa lui — acope- 
rită cu un subțire strat de materii alimentare digerate, de culoare cafenie 
deschisă — e ridicată pe alocurea de ntmeroase flictene gazoase, iar întes- 
linul gros conţine, către sfârșitul său, puţine materii fecale semisolide, de 
o culoare castanie-verzuie.—)/ezenterul şi epipiloonul încărcate cu grăsime. 

Ficatul, mărit, Să 

cântărește 1800 gr., 
lungimea sa e de 

24 cm. iar lățimea 
de 11. Faţa sa an- 
tero-superioară pre- 
zintă vechi aderenţe 
fibroase de dia- 
fragm ! (perihepati- 
tă). Suprafaţa de 
secţiune are o colo- 
rațiune  brună-ver- 
zue, e puţin umedă, 
prin presiune nu la- 
să să se scurgă ni-. 
mic,  Parenchiinul : 
său e infiltrat cu 
numeroase bule -ga- : 
zoase, .dându-i as- 
pectul unui burete. 
Venele-porte goale, 
deasemenea şi cou- 
ductele biliare. Ve- 
sicula abiliară con- 
ține ca 2-3 ce. de 
bilă brună, închisă, 

Rinichii sunt pu- 
țin mai mici, ei au 
lungimea, lărgimea 
și grosimea re- A 
prezintate prin 11, 6 şi 112 cm. Capsulele se desfac uşor, sunt mol, 
flasce; pe secţiune au o coloraţiune uniformă. Ambele substanțe din 
cauza, putrefacţiei nu se mai pot distinge. — Bășica urinară goală; mu 
coasa, intactă, , ua , 

d) Organele genitale interne. — La. deschiderea cavităţii abdomi- 
nale, găsim uterul deplasat și așezat în fosa iliacă stângă, iar în cea 
dreaptă, capul copilului acoperit ca cu o scufă de placentă şi câteva, chia- 
auzi de sânge (fig. 159). a a 

Uterul, piriform şi turtit dinainte înapoi, e mărit de volum. Greutatea 
sa, împreună cu aceea a vaginului şi a vulvei, e de 1330 gr. (Sunt 'păs- 
trate în muzeul Institutului Medico-Legal din, București). Pe marginea, sa. 
dreaptă, cu 3 cm. mai sus de orificiul colului, care e şters, şi până în apro- 

„ pierea trompei, se, găseşte o, ruptură, lungă de 16 em. la, partea externă, şi 
de 14 cm. la cea internă, având marginile neregulate sdrențuite, în zig- 

  

        

Fig. 159. — Poziţia ocupată; de uter şi capul”copilului: 
1) uterul; 2) capul copilului; 3) placenta.
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zag, echimozate și infiltrate în lături cu sânge și bizotate din afară înăun- tru (fig. 160). Cele 2 foi ale ligamentului larg corespunzător sunt rupte a ŞI deslipite pe o întindere de 
18 cm. (fig. 161). Faţa internă a 
uterului, neregulată, prezintă miei 
ridicături, mai cu seamă către fund 
și spre stânga unde e acoperită cu 
resturi placentare. și puţin "sânge 
coagulat, ce se ridică în lambouri, 
lăsând să se vadă locul inserției 
placentare. —  Uterul măsoară. 
22 em. în diametrul vertical şi 
1 em. în diametrul transvers. 
Musculatura, e de un roşu cărămi- 
ziu, semănând cu a cărnii spălate, 
moale şi friabilă. Uterul are o 
grosime între 2-3 cm. Colul e 
şters, buzele sale sunt moi și sub- 
ţii; ele nu prezintă împrejurul 
lor nici o leziune. | 

Vaginul are 12 cm. lungime, e - 
foarte dilatat, cutele sale sunt a- 
proape şterse; are'o coloraţiune ce- 

| | | nușie-verzue; nu prezintă nici o 
Fig. 160. — Aspectul rupturei “uterului, urmă de violenţă. | 

Placenta cântărește 100 gr. Dia- 
metrul e de 19 cm. şi circonferința de 60. Ea e puţin subțiată, având 
către centru 8—10 mm. grosimea (normal 2—3 em:). | 

Pe faţa sa fetală . prezintă mai multe regiuni uscate, aproape perga- 
„ mentate, ce corespund cu lipsa mai multor cotiledoane de pe faţa sa uterină. 

   

  
„* Fig, 161. —- Aspectul celor două foi alo ligamentului corespunzător rupturii.!
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Amniosul translucid e rupt neregulat pe margini, încât nu se poate preciza 
„locul ruperilor membranelor. — Faţa, uterină a placentei, de un roșu spă- 
lăcit, spongioasă şi neregulată, este formată din mai multe cotilidoane 

  
Fig. 162. — Aspectul feţei uterine a placentei şi a cordonului ombilical: 

dintre cari parte lipsese (fig. 162 şi 163). Unele dintre aceste cotilidoane 
au o coloraţiune roșie-închisă și sunt infiltrate cu sânge coagulat. 

| Cordonul ombilical, lung de 19 cm. şi cu inserţia centrală, e aproape 
uscat şi turtit, având forma unei panglici (fig. 162 şi 163). Extremitatea sa, 
fetală e neregulată și sdrenţuită (smulsă). EI este nelegut. 

Ovarele, de mărimea 2—3 em., cu suprafaţa neregulată, presărată cu 
mici cicatrice triunghiulare, au o coloraţiune albă-gălbue. Pe secţiune se 
observă în cel stâng corpul galben al sarcinii, care are o mărime de 1 cm. 

Bas'nul. — Oasele sale sunt intacte, nu însă normal conformate, cum
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se va observa mai jos. Toate articulaţiuinile sunt puţin mobile. Măsură- 
toarea, diametrilor externe (pelvimetria externă) făcută, se constată că ei 

  
„Fig 163. — Aspectul spongios al feţei uterine a placentei (cu coti- 

ledoanele absente în c) şi al cordonului ombilical (pag. 191). 

sunt mai mici ca cei daţi de un basin norma al, după cum se poate vedea, în tabloul ce urmează; * 

1. Diametrul sacro-pubien (Baudeloegue) 184 . 90 
2 bi-spinos 17,5 24 
3,. - bi-iliac | 92,5 28 

Deasemenea la măsurătoarea făcută asupra strâmtorilor superioară (fig. 164) și interioară (fig. 165) și a escavaţiunei, se observă micşorarea unor dianietri în raport cu dimensiunile” diameţrilor corespunzători ale unui basin normal, după cum se poate vedea în tabloul ce urmează:
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Diamatrii Anteposter. , " Oblie   Transversal” 

normal „normal. ,. ..:. normal 

Strâmtoarea superioară : AA'85 11 00115 12: T79 - 13 
Eseavaţiunea 10,5 12 1 12 - 12 12 
Strâmtoarea inferioară 9 9 —_ TT! 9 10 

In afară de micşorarea diainetrilor acestui basin, faţă cu unul normal 
și care până la un punct ar corespunde unui basin mic (basin mic justo- 
minor) mai constatăm că apofisa transversă stângă a ultimei vertebre lom- 

  

Fig. 164. — lungimile diametrilor strâmtorii superioare a 
: “ basinului (pag. 792) i 

bare (a 5-a) care e aproape de 2 ori mai mare ca, cea, opusă, prezintă pe 
faţa sa inferioară o suprafaţă articulată care, împreună cu alta analoagă 

  

Fig. 165. — IUungimile diametrilor strâmtorii inferioare a 
- basinului (pag. 792). 

ce se găseşte pe faţa, superioară, a aripei stângi a sacrului, formează o arti- 
culație suplimentară (fig. 166). , | SI 

Coloana vertebrală e intactă, ea nu s'a deschis.
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B. Autopsia copilului. 

1,' Examenul extern. — Cadavrul copilului se află în acelaş cosciug- cu al femeci Niţa Stoica. EI este ul unui nou născut de sex masculin având - capul separat de corp de desubtul celei de „a 5-a vertebre cervicale. Corpul 
său e îmbrăcat cu o cămașă. 
de pânză de casă, cusută cu 
arnici roșu pe poale şi mâ- 
neci și o pereche de ciorapi. 
castanii ce se întind până la 
genunchi, 

El este al unui copil 
foarte bine desvoltat, corpul 
său fără cap măsoară 43 em. 
şi cântărește 2500 pr. 

Putrefacţia înaintată, şi 
caracterizată, prin coloraţiu- 
nea verde murdară a între- 
gului abdomen și prin ma-! 
cerarea epidermului, care se 

: ridică în mari lambouri depe Fig. 166. — Articulația eacro-vertebrală su- spate, torace şi picioare. Po plimentară (pay. 793). diferite părţi ale corpului, 
din cauza, dispariţiei epider- mului, pielea e pergamentată; iar în unele regiuni, se observă mari insule de un mucegaiu alb (oidium alVicans). 

Atât unghiile de la mâini câț şi cele de la picioare depășesc buricele degetelor, ele sunt macerate ŞI se smulg foarte ușor. 
Organele genitale externe sunt, reduse la o membrană pe cale de per-. gamentare, în interiorul căreia nu se poate constata prezenţa testiculelor. Sfineterul anal e deschis cât o piesă de 50 bani. - 
Cordonul ombilical, inserat puţin mai jos de mijlocul corpului, are o lungime de 1 em., e turtit, având forma unei panglici pe cale de a se usca, iar extremitatea sa, liberă e neregulată (smulsă). 
Tegumentele corpului sunt dublate de un bogat ţesut celulo-adipos; iar musculatura e de un roșu-palid și infiltrată cu serozitate. La, secțiunea: extremităților inferioare ale femurelor precum și ale calcancelor, se observă, punctele de osificaţie ale lui Beclard, ce au mărimea, între 2 și 5 mm. 
2. Examenul intern. — «) Capul şi cavitatea craniană, După cum S'a, descris mai sus la, autopsia mamei, capul s'a găsit; în cavitatea abdomi- nală a cadavrului femeii, în fosa, iliacă dreaptă, cu faţa îndreptată spre partea externă, şi seeţionat neregulat, transversal, dedesubtul celei de a 5-a, vertebre cervicale. - 
El nu mai păstrează forma ovoidă, e cu totul diformat şi turtit în. sensul diametrului transversal (Viparietal). | Pericraniul e shâreit, forinează mai multe cute şi prezintă “unele re- giuni pergamentate, iar altele mai: macerate, lăsând în acelaș timp a se observa câteva escoriaţiuni lineare (sgârieturi de unghii, instrumente, etc.). Capul este acoperit cu peri castanii lungi de 1—2 cm., cari se ridică cur înlesnire împreună cu epilermul. 
Prin palpaţie făcută asupra tegumentelor! capului, se constată că.  
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oasele, atât ale craniului cât şi ale feţei, sunt dislocate, mobile, din care 
cauză întregul cap e cu totul deformat. 

Comisura,: dreaptă a 
gurii e spintecată, for- 
mând o ruptură lungă 
de 3—4 cm., ce se în- 
tinde în jos şi înăun- gi 
trul bărbiei; de aseme- |: 
nea şi pe ambii obraji, 
dedesuptul pleoapelor |... 
inferioare, se observă |" 
câteva escoriaţiuni li- 
niare. 

Mazilarul inferior 
are 8 alveole separate, 

Diametrii capului, 
luaţi după ce tegumen- 
tele sale au fost um- 
plute cu iută, pentru 
a-şi recăpăta, forma, pe 
care a avut-o la înce- 
put (oasele fiind scoase 
cu cea mai mare ușu- , „. 
rinţă, pe la baza gâtu- Fig. 1e7., — Parietalul stâng (mărime naturală), 

lui), sunt măriţi în ra- ME 
port; cu aceia, ai unui copil la termen; astfel: 

„ Diametrul longitudinal (AP). 15 em. Normal 11%. 
- Diametrul transver= 

. sal. (BP). 121 em. 
meet Aiivaeti a „o Normal 96. 
ST „ Oasele craniului 

: sunt mai mari ca -ale 
unui copil la termen; 

"în special ' parictalele 
(fig. 161 şi 168) â căror 
mărime” e de 8! cm. 
“Coriparate .cu altele. 
„aparţinând mai multor 
"schelete * din Muzeul 
Tustitutului . Medico- 
Legal din. București, 
ele corespund cu . 
ale unui copil născut. 

3 de mai multe zile . 
„(20-30).. Oasele sunt - 
“intacte, afară de „parie- | 

„"1alul drept (fig. 168) 
, "care .prezintă o plesni- 

: tură lungă de 31% cin. 
Fig. 168. — Parietalul drept: (mărime naturală) cu: co'se întinde  dinapoia 

vederea plesniturii, “unghiului postero-infe: 
. : rior în sus și înainte. 

Substanţa creer ula, de culoare cenușie- verzut, e moale, ditluentă, în. 

mare parte dispărută.    



1796 CAZ DE RUPTURĂ A UTERULUI 

5) Toracele şi cavilalea toracică. — Ambii plămâni sunt bine con- 
servaţi şi reduşi de volum, din care cauză, jumătate din cavitățile pleurale 
sunt goale. Suprafaţa lor, de un roşu-cărămiziu, nu lasă să se deseneze bine 
lobulii pulmonari, Scufundați într'un vas cu apă, se duc la fund, aseme- 
nea, și bucățele din ei. La, secţiune, consistenţa e puţin mărită, sunt cam 
cărnoşi, nu crepită nici nu sunt elastici la presiune (sunt ateleotasiaţi). 

Inima. — Pericardul gol. Cavităţile inimei goale; nimic de remarcat 
din partea orificiilor. şi a valvulelor. Gaura lui Botal persistă. Miocardul e 
moale, flase şi de culoare verde murdar. 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Esofagul şi stomacul sunt 
goale. Stomacul e puţin destins prin gaze, mucoasa ramolită şi de un roșu 
palid. - 

" Intestinele subțiri goale; iar către sfârșitul intestinului gros se găseşte 
meconium în cantitate ca de 50 gr. 

"Splina mică, moale, pulpa difluentă şi de o culoare roşie deschisă. 
Ficatul are o culoare cărămizie închisă, își păstrează puţin consis- 

tenţa, suprafaţa de secţiune e netedă şi puţin umedă, din vasele-porte nu 
se scurge de loc sânge. Există punctele de osificație la stem şi clavicule. 
Docimazia hepatică, negativă. 

Rimichii înconjurați de o atmosferă celulo-grăsoasă, capsulele so 
desfac ușor, suprafaţa, lor e lobulată, volumul e reprezentat prin 5, 214 și 
1 ce. Pe secţiune, ambele substanţe, din cauza putrefacţiei, nu se mai 
disting bine. 

IV. Rezumat şi discuţiunea faptelor 

Rezultă din cele ce preced că numita Siţa Stoica, multipară, era, în 
cursul lunei Noembrie 1899, la termen, pentru a 5-a oară şi că durerile 
au început la 16 aceeaș lună, 

Pacienta fusese deja de 4. ori însărcinată Şi din depunerile mamei şi 
ale moaşei rezultă, că toate facerile ei au fost grele ţinând ? şi:3 zile. 

In dimineaţa zilei de 16 Noembrie, femeia, fiind cuprinsă de durerile 
Tacerii, fu chemată moaşa satului, o babă, precum și moașa, diplomată, care 
constată că punga apelor era ruptă și că se scursese ca la un litru de lichid 
amniotic. La început, prezentaţiunea fusese O. I. S. A., dar mai târziu 
capul în loc să se scoboare şi să se angajeze, se retrase transformându-se 
într'o prezentaţiune transversă cu umărul drept. Moaşa chemă pe D-rul L., 
care constaiă o sarcină anormală şi propuse parturientei să intre în spital, 
unde dânsa a şi fost transportată imediat. 

La 9 seara D-rul L. constată din nou, că copilul era mort. Şi fiind-că 
nu se putea aștepta la o versiune spontance din cauza lipsei lichidului 'am- 
niotic şi a inerţiei uterine, încearcă să facă versiunea, cefalică dar nn 
reuşeşte. El introduse apoi mâna în uter. și isbuti să facă, după toate regw- 
lile artei, versiunea podalică. Scoase afară corpul copilului, dar îi fu cu 
neputinţă, să extragă şi capul, atât din cauza volumului mare, cât şi!'din 
cauza strâmtorărei basinului. In asemenea condițiuni, capul neputând fi 
extras cu nici un chip, se hotărâ să facă decolarea pe care o execută cu 
mare greutate. 

Trebuia acuma să extragă capul, EI încercă toate mijloacele, mai în- 
tâiu cu mâna, apoi cu forcepsul în mai multe rânduri dar fără rezultat, 
căci capul era prea mare și basinul prea strâmt. Nu-i rămânea dar să: facă 
decât cefalotripsia sau eraniotomia. Dar fiindcă spitalul rural nu poseda
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instrumentele necesare, el trimise pe bărbatul bolnavei la spitalul din Huși 

ca să i le aducă. Toată noaptea de 16 spre 17 Noembrie şi toată ziua de 

17 D-rul L. nu încetă ca să încerce totul pentru a extrage capul; Dr. 

Vlad Petre, care se întâmplase la Răducăneni, încearcă, la rândul său, dar 

deasemenea fără succes. , - | 

Bolnava, pierde în acest timp o mare cantitate de sânge, forţele i se 

sleesc și la un moment dat pierde cunoștința şi moare în spre seara de 17 

Noembrie. : | 

Cât timp au durat muncile şi facerea, D-rul L. şi tot personalul 'spi- 

talului man părăsit bolnava un singur moment, 'făcând tot ce puteau spre 

a, termina facerea cu succes, E ” 
Care a fost cauza morții copilului? ” | 
Care a fost cauza morții parturientei? 

. Care este responsabilitatea D-rului L.? | 

Răspunsul la aceste chestiuni. se vede clar din deserierea faptelor. 

Vom lăsa, dar deoparte toate amănuntele inutile, neţinând seamă decât de 

faptele ce am constatat. Suntem convinşi că aceasta este metoda,'cea mai 

„bună pentru cazurile de expertiză snedico-legală, când expertul trebue să 

se pronunţe asupra, unei chestiuni care interesează medicina și medicii şi 

pentru cari orice discuţiune ştiinţifică riscă a părea inspirată de un interes 

cu totul altul decât acel de a cunoaște adevărul şi a face lumină. 
I. Care a fost cauza morţii copilului? — Copilul a murit din cauza 

strâmtoarei basinului femeii, a conformaţiunii anormale a capului fetal și 

a prezentaţiei itransverse. Am văzut că mai întâiu se prezentase capul copi- 

“lului, dar mai târziu, fiindcă nu se putea, angaja, prezentaţiunea cefalică 

se transformă în prezentaţie transversă. Obstetrica, ne învaţă că, facerea 

spontanee este aşa-de rară în câzurile de prezentaţie transversă și așa de 

periculoasă pentru mamă și copil, în cât medicul trebue să intervie în tot- 

'"deauna pentru a scăpa și pe unul şi pe alta. | 

In cazul de faţă'copilul fiind deja mort la sosirea moașei şi a medi- 

cului, nu rămânea decât de a scăpa pe:mama. _ 

Literatura, prezentaţiunilor transverse ne 'arată, pe de altă parte, că 

parturienta, este mai în totdeauna expusă la 'o facere lungă şi'grea, iar co- 

pilul la o presiune violentă, a cărei urmare este moartea. O statistică pu- " 

blicată de Velpeau arată că în 137 prezentaţiuni transverse au fost 125 

copii morţi.  - o. | 
Tn cazul de faţă, durerile au început în noaptea de 15 spre 16 No- 

embrie, membranele s'au rupt, lichidul s'a scurs mai tob şi cum capul copi- 

lului n'a putut să se angajeze. contracțiunile fiind foarte energice, copilul 

deviă şi prezentaţia cefalică s'a transformat într'o prezentaţie transversă. 

Când D-rul L. examină parturienta, a găsit copilul 'mort; și o prezentaţie 

transversă; el nu sa gândit dar decât 'să termine facerea cât de repede, 

ca să scape femeea, de pericolul ce o ameninţa. : 

Dar nu s'ar putea obiecta, că, dacă -Dr. L. intervenea la începutul du- 

rerilar. ar fi putut scăpă copilul? Lucrul e cu putinţă; cu toate acestea, 

cazurile sunt destul de numeroase în cari, chiar intervenindu-se imediat, nu 

sa putut scoate copilul viu. De altfel, în cazul de faţă am văzut că copilul 

n'a putut fi extras cu nici un preţ și că Dr. 1. după ce a făcut decolarea, 

a fost în amposibilitate de a extrage capul, deși a întrebuințat toate mij- 

loacele de cari dispunea.. . 

“In rezumat, copilul a murit pentru că era o disproporție între capu?
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care era prea mare şi basinul prea strâmt al mamei, ceca ce a determinat 
imposibilitatea expulzărei pe căile naturale; în asemenea condițiuni, el tre- 
“Puia inevitabil să moară. Dacă Dr. I.. ar fi fost chemat îndată, ce durerile 
au început şi de ar. fi găsit un copil viu, ar fi putut face operaţiunea ceza- 
riară sau 'symphiscotomia, pentru a scăpa copilul; dar cum la sosirea, sa 
acesta, era 'deja mort, nu-i rămânea, decât alegerea între o embriotomie și 
laparatomia, dacă împrâjurările îi permiteau. 

II. Care e cauza morţii femeii ? — Observaţiuna clinică și autopsia, 
arată că femeca a murit din cauza ruperii uterului. Dar ce a'putut deter- 
„mina această rupere? Este aceasta o rupere spontanee „sau traumatică? Este 
"ea rezultatul cauzelor predispozante din partea parturientei sau e datorită 
“manevrelor obstetricale făcute de D-rul L.? 

Pentru a răspunde la aceste chestiuni, credem că e necesar mai întâia 
de a enumera principalele cauze predispozante şi determinante ale acestei 
"ruperi Şi a cerceta în urină, dacă cle au existat, la bolnava noastră, precunt 
și rolul ce ele au putut. juca. în producerea rupturii. 

1. Cauze predispozante. — Printre diferitele cauze predispozante 
-menţionate de autori, găsim: iot; ce poate mări distensiunea sau din contra 
mieşura, rezistența, pereţilor uterini; o mare cantitate de lichid amniotic, 

“sarcinile gemelare sau multiple, un cap prea voluminos; pereţii uterini 
prea subțiri de se întâlnesc la unele femei, lucru ce nu se poate explica; 
v rezistență mai mică a pereţilor datorită căderilor, sau loviturilor anteri- 
-oare pe abdomen, cari determină sau inflamaţiuni său ulceraţiuni uterine; 
-orice alteraţiurie organică.a țesutului uterin; ori ce obstacol care se opune 
angajării fătului şi pe care contracţiunile uterine nu-l pot trece, pentru a 
face să iasă capul prin strâmtoarea, superioară; în fine, tot ce poate impie- 
dica trecerea. fătului precum: strămtoarea basinului, poziţiuni vicioase şi 
vicii de conformaţiune a copilului... : 

2. Cauze determinante. — — Ele pot fi împărțite 3 în două clase: externe 
sau traumatice și interne. 

a) Externe: orice conituziune abdominală, manevrele obstetricale rău 
- dirijate, contracţiunile violente alg mușchilor abdominali, orice mișcare 
care poate, comprima uterul. 

b) Interne. — Contracţiunile uterine violente sunt pricina cea mai 
Trecventă a ruperilor uterine, mai cu seamă în: prezentaţiunile transverse. 

" Tată în rezumat principalele cauze. de ruperi uterine; să vedem acuma. 
dacă aceste cauze au existat la femeea Nita 'Sloica. 

Din ceeace precede, se vede lesne că la parturienta noastră, se găseau 
întrunite mai multe cauze. putând să determine o rupere uterină. Așa, noi 
am găsit un basin strâmt, o prezentațiune transversă, un cap mars, o 
facere prelungită şi penibilă, mișcări forţate ca acele ale transportului 
femeii la spital — într'o căruţă —, înanevre' obstetricale prelungite (mână, 
forceps), contracţiuni violente, a. 

Dar în acest concurs de împrejurări nenorocite, căreia din ele putem 
noi atribui că a determinat ruperea uterină, ȘI prin urmare moartea 
bolnavei? 

E greu de răspuns întrun chip precis, cu toate ucestea e sigur că una 
'din cauze a fost obstacolui întâmpinat de fetus din pricina, strâmtoarei 
“basinului și a volumului exagerat al capului, la' care mai putem adăuga 
'contracțiunile: violente şi prelungite ale uterului, prezentațiunea transversă 
și poate până la un oarecare punct și: manevrele obstetrieale.
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- Cu toate aceste greutăţi, pentru a putea stabili adevăratele cauze ule 

zacestei ruperi, vom căuta, bazându-ne pe caracterele sale, pe simptomele 

observate şi pe momentul probabil al producerii sale, să caracterizăm 

„această, rupere şi prin urmare să facem diagnosticul clinice, anatomo-pu- 

tologie și diferenţial al acestei leziuni. 

_ Ruperea, care exista pe partea laterală dreaptă a uterului deasupra 

colului, se prezintă cu caracterele următoare: lungă pe partea externă de 

:16,5 em; pe partea, internă de 1: cm; ea, are marginile foarte neregulate 

în zig-zag, rupte şi ușor cchimotice; nu se observă alte alteraţiuni pa- 

tologice. | | 

Dacă consultiim mamoşii celebri ca Depaul, Dubois, Pajot, Cazeaux, 

“Parnier, Budin, ş. a., vedem că, deşi ruperile uterine se pot produce în 

„orice loc, nu este însă mai puţin adevărat că există o oarecare relaţiune 

între sediul acestor ruperi și cauzele ce le-au determinat. 

Aşa, ruperile.spontanee în momentul moşirii se lac de obiceiu pe seg- 

-mentul inferior al organului, şi aceasta pe deoparte din cauza constituţiei 

anatomice a colului uterin, de altă parte, pentru că contracțiunile uterine 

„se concentrează mai cu seamă în acest punct pentru a expulza fătul. Obste- 

trica, ne mai învaţă, că aceste ruperi spontance se produc mai cu seamă la 

sfărșitul sarcinei; că ele se fac întrun chip instantaneu, în timpul unei 

„contracţiuni, al unei manevre sau încă când organul este în stare de repaos. 

Din contră, ruperile produse prin introducerea, unui instrument, ca 

forcepsul sau ceva analog, se fac mai cu seamă pe fundul sau pe părţile 

anterioare ale uterului şi au alte caractere: marginile sunt mai mult: sau 

mai puţin regulate, diametrul intern este mai mare ca cel extern și partu- 

vienta ca şi acei cari sunt faţă simt mai mult sau mai puţin momentul 

producerii lor. — Nimic din toate acestea, la bolnava noastră; leziunile ana- 

-tomo-patologice denotă o rupere spontance, iar nu o rupere traumatică, 

"Dar rămâne încă un punct important de stabilit, acel al momentului 

ruperii. . 

Pentru a răspunde la această importantă chestiune, în jurul căreia, 

gravitează, întreaga afacere, trebue să precizăm în ce moment; au apărut 

simptomele mai mult sau mai puţin caracteristice ale ruperii uterine. Dacă 

ne raportăm la observaţiunea clinică a bolnavei precum şi la declaraţiunile 

“D-rului L. și ale moaşei, constatăm. următoarele: în dimineaţa zilei de 16 

Noombrie între 10 şi 11, moașa constată că durerile începuseră cu 10—12 

ore înainte; că copilul se prezenta cu capul, că deşi contracțiunile uterine 

erau foarte violente, capul nu se putea angaja. Dar puţin timp după aceea, 

contracţiunile slăbiră pentru a înceta apoi cu totul. Parturienta deveni 

foarte agitată, pulsul foarte mie, extremităţile reci, corpul se acoperi cu 

sudori. Atunci fu chemat Dr. L. | - 

Către ora G seara, D-rul L. sosi şi găsi femeca foarte agitată, pulsul 

mie şi frecvent, respiraţia grea. faţa. palidă, corpul acoperit; cu sudori 

reci, inerția complectă a uterului şi imposibilitatea absolută, de a redeş- 

tepta cea mai mică contracţiune uterină. | : 

Parturienta fu dusă la spital, simptomele persistară; mai mult încă, 

femeea, avu 2 sau 3 sincope. Dr. L. introduse mâna în uter în mai multe 

rânduri, îl găsi inert, fără cea. mai mică contracţiune și fără ca femeea'să 

se plângă de cea mai mică durere. | 

Acest cortegiu de simptome ne scuteşte de a “intra, în detalii mai 

ample pentru diagnosticul diferenţial, care evident aparține ruperii uterine.
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Nu este, cu toate acestea, mâi puţin adevărat, că unele simptome 
caracteristice ale ruperii lipsesc: sughiţul, vărsăturile, durerea acută chiar. 
în momentul ruperii ș. a., dar se poate ca ele să se îi manifestat înainte 
de sosirea moaşei și a medicului, sau că au trecut nebăgate în seamă; dealt- 
mintrelea, în multe cazuri unele din aceste simptome pot lipsi. 

Din cele deserise rezultă că bolnava, în momentul sosirii D-rului L., 
prezenta deja, toate simptomele unei ruperi uterine, ceea, ce ne face a crede 
că ca a fost spontanee și nu rezultatul manevrelor obstetricale. 

In rezumat putem spune că moartea femeii Niţa Stoica a provenit din 
cauza, unei mari perderi de sânge, survenită în urma, unei ruperi uterine 
spontanee. Numeroasele cauze predispozante și determinante, pe cari le-am 
enumerat mai sus, precum şi apariţiunea, simptomelor ruperii înaintea ori- 
cărei intervenţiuni, pledează în favoarea spontaneităţii ruperii. Manevrele 
pur externe, făcute de moașă, socotim că n'au putut determina sau favoriza 
ruperea. uterului, , 

;.. III, Oare a fost conduita şi până la ce punct este angajată res- 
- ponsabilitatea D-rului L.? — D-rul L. a, fost chemat să dea îngrijirile sale. 
femeii Niţa Stoica la 16 Noembrie; el a examinat bolnava în aceiași zi 
către ora 6 seara. Constată atunci că 'copilul era deja mort, apele scurse, 
inerție uterină, basinul strâmt, capul copilului neangajat; în acelaș timp 
parturienta se găsea, într'o stare: gravă: pulsul mic şi frecvent, agitaţie - 
mare, faţa palidă, sudori reci acopereau tot corpul, etc. După ce a încercat 
în zadar să redeștepte inerția uterină cu ajutorul fricțiunilor pe abdomen 
și al injeeţiunilor calde vaginale, văzând apoi relele condițiuni higienice în 
cari se găsea bolnava, el sfătui să fie dusă la spital. 

La 9 ore seara o examinează din nou şi constată că copilul era, în pozi- 
țiune transversă cu umărul drept şi că starea femeii se agravase. După ce 
încercă din nou să redeştepte contracțiunile uterine și nu isbuti, el făcn 
versiunea, podalică după toate regulile, dar nu putu cu nici un preţ ex- 
trage capul copilului, care se oprise la strâmtoarea superioară și nu ceda, 
nici tracţiunilor manuale, nici la forcepsul lui Tarnier. | 

Starea, generală a bolnavei continuă a fi gravă: pulsul filiform, sin- 
cope în mai multe rânduri, ete; D-rul L. se decise a perfora craniul, pentru 
a-i reduce volumul și a-l putea astfel extrage. Neavând. instrumentele 
necesare, încearcă perforaţiunea cu bisturiul și foarfecele, dar capul fiind 
prea sus, nu'l putea ajunge; de altmintrelea, el nu insistă, de teamă de a, 
nu răni organele. . 

Copilul rămăsese astfel suspendat între coapsele parturientei mai bine. 
de trei ceasuri. D-rul L. încearcă din nou extracţiunea capului, dar nu 
reuşi. Deoarece vulva, în urma compresiunii capului, se tumefiase, făcu 
decolarea, —-în speranţă că va putea astfel avea şi mai mult loc pentru 
manevrele ulterioare. Intre 3 şi 4 dimineaţa, el încercă din nou să extragă, 
capul, dar nu reuşi nici de data asta. Atunci trimise după un cephalotrib 
la spitalul din Huși, dar bolnava muri înainte ca instrumentele să fi fost 
aduse. „ , | 

Ce putem noi imputa D-rului Î+. în felul său de a proceda, ca res- 
ponsabilitatea să-i fie angajată? Ar trebui să fim prea exigenţi pentru a 
cere unui tânăr medic, care nu s'a specializat în arta, moşitului, mai multă 
ştiinţă decât a arătat'într'un caz asa de greu și de complicat.ca. acel de 
care vorbim. Noi credem că, în practica unui mamoș chiar, nu se prezintă 
des astfel de cazuri. o
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Cu toate acestea, ca să, nu ieşim din rolul nostru de experţi, vom 
căuta a discuta și aprecia, câteva puncte speciale cari par Ja prima vedere 
a angaja responsabilitatea D-rului L. 

” . p: 7 se = 

Ce i se impută, D-rului 11.7 L se reproşază că a cauzat moartea iemeii 
Niţa Stoica şi a copilului ei, din cauza nedibăciei în arta moşitului şi a 
insuficienței arsenalului instrumentar. | 

Din'cele expuse rezultă până la evidenţă, că copilul era deja: mort la 
sosirea D-rului L.; ne rămâne însă să vedem, dacă, pe lângă cauzele pre- 
dispozante şi determinante cari au pricinuit moartea femeii, D-rul L, 
n'a contribuit, prin nedibăcia sa şi prin lipsa de instrumente necesare la 
această moarte. | | 

Care a fost cauza morţii parturientei? Am văzut că ruperea uterină 
spontance. . a 

Jolly propune de a .rezerva, numele de rupere uterină spontanee la 
aceea care survine în afară de orice violență externă sau obstetricală, în 
afară de orice manevre intempestive sau de administrare de substanţe 
medicamentoase, capabile de a provoca expulziunea, copilului, şi care prin 
urmare nu e datorită decât numai rezultatului contracţiunilor' uterine nor- 
male. la cari se adaugă uneori cauze predispozante deosebite. 

Dar fiindcă s'a, demonstrat că copilul era deja mort şi ruperea deja 
efectuată în momentul sosirii medicului, — ce i se poate imputa, deci 

D-rului L.? | 

În jurul acestui punct se învârteşte toată chestiunea responsabilităţi, 

adică de a se şti dacă, în condiţiunile în cari se prezinta, această facere, 

D-rul L, şi-a îndeplinit datoria pentru a scăpa viaţa parturientei.. 

Pentru a putea afirma că D-rul L, și-a făcut această datorie, e absolut 

necesar de a stabili dacă la primul examen el a diagnosticat ruperea ute- 

rină. Facutsa el acest diagnostic? Nu, de altfel era şi greu de diagnosticat. 

Dar presupunând că ar fi recunoscut ruperea uterină, ce trebuia el 

să facă? Odată-ruptura stabilită, el trebuia să termine repede facerea prin 

toate mijloacele. Dacă copilul este în parte sau în totalitate în uter, se 

poate mai în totdeauna reuși a-l extrage pe căile naturale; trebue: în tot- 

deauna, făcută versiunea şi să nu se aplice forcepsul decât în cazuri rare, 

când capul este prea solid fixat. — Dacă copilul nu poate ieşi pe căile 

naturale şi e viu, trebue făcută laparatomia. Iar dacă copilul este mort, 

tot la laparatomie trebue să recurgem, expectaţiunea dând rezultate îu- 

neste. Această operaţiune este recomandată de cei mai mulţi autori şi sta- 

tisticile demonstrează că laparatomia, dă cele mai bune rezultate in atare 

caz; acest procedeu este indicat de câte ori basinul sau fătul prezintă vicii 

de conformațiune. 
Dr. L. conformatu-s'a, Ja aceste diferite indicaţiuni? Da, în mai multe 

puncte, dar fără să ştie mai întâiu că era deja o rupere uterină, ci din 

contra temându-se să nu provoace el această rupere. Așa, el. făcu versi- 

unea, dar fără să poată extrage capul; el aplică forcepsul, dar, temându-se 

de o rupere, nu insistă. El încearcă să facă perforaţiunea servindu-se de 

instrumentele ce le avea la îndemână; dar, în lispa unui perforator, el 

nu insistă mai mult. i , | 

Ce trebuia încă să facă D-rul L.; pentru a-și îndeplini toată datoria? 

Laparatomia. Pentru ce n'a făcut'o? Pentru că el nu găsise toate simp- 

85008. — “Dr. AM. AMinocici. Tratat de Medicină Legală i | bă



802 | CAZ DE RUPTURĂ A UTERULUI 

tomele clasice ule ruperii uterine. Dar cari sunt aceste simptome? In timpul 
„unei puternice contracţiuni, femeia simte o durere foarte violentă, ful- 
gerătoare și îndută se face o schimbare în poziţiunea copilului. Femeia 
simte atunci greutate în respiraţie, are fiori, sudori reci, pulsul devine mie 
şi frecvent, are sughiţuri, vărsături, sincope şi prezintă toate semnele unei 
hemoragii interne. Contracţiunile încetează brusc (uneori însă ele persistă) 
şi se scurge sânge prin vagin, când capul nu-l astupă. Dar sunt şi cazuri 
când toate aceste simptome lipsesc şi ruperea nu se manifestă, decât prin 
încetarea, bruscă a contracţiunilor uterine. 

Bolnava noastră prezentat-a ea în mod caracteristie aceste simptome? 
Nu. In afară de nicimeu și de frecvenţa pulsului, toate celelalte semne 
erau foarte puţin manifeste și hemoragia, neînsemnată. Probabil că ruperea, 
uterină nu s'a făcut deodată, ci încetul cu încetul, căci altfel fătul ar fi 
trecut deodată în abdomen, hemoragia ar fi fost abundentă şi aceste fapte 
n'ar fi fost nebăgate în seamă. Ia bolnava noastră, simptomele caracte- 
zistice ale ruperii lipsesc; nici durere spontanee acută, nici fiori, nici su- 
£hiţ, nici vărsături, așa că foarte lesne D-rul IL. a putut să pună simpto- 
mele, mai mult' sau mai puţin alarmante, pe socoteala greutăţii facorii. 
„Dar dacă D-rul L. ar fi diagnosticat; ruperea, dacă ar fi făcut lepara- 

tomia, ar fi putut scăpa femeia? Lucrul nu-i sigur, dar ceea ce este sigur, 
e că prin expectaţiune femeia, hu putea. fi scăpată cu nici un chip. | 

De altă parte, vedem că D-rul Ii. a căutat prin toate mijloacele să 
menajeze bolnava, el nu a insistât cu forcepsul, n'a încercat decât cu pre- 
cauţiune să perforeze craniul copilului şi, pentru ca să fie mai sizur, tri- 
mite la oraş după un perforator, dar bolnava moare înainte de aducerea 
instrumentului. - n ” | | 

Dar poate fi incriminat D-rul L. că n'avea perforatorul necesar? . 
Noi nu credem aceasta. Care-i tânărul medic care are un arsenal instru- 
mentar complect la începutul cariârei sale? E drept că la ţară practicianul 
trebue să aibă pe câte cu putinţă toaite instrumentele necesare, dar în 
cazul acesta, care ne privește, spitalul trebuia să fie prevăzut cu un arsenal 
complect iar nu medicul care, în ticacăt fie zis, nu se găsea în localitate 
de cât de 2 luni şi avea de îngrijit 3000 suflete. 

Prin urmare, dacă moartea femeii se poate imputa lipsei unei per- 
forator, nu-i vina D-rului IL, dar mai degrabă a administraţiei care e obli- 
gată să procure materialul necesar spitalelor și care trebue să vegheze ca 
aceste stabilimente să fie adevărate asiluri de refugiu, unde bolnavii să 
poată găsi îngrijrile de cari au nevoe. | 

Pentru a ne rezuma, vom spune că, pentru noi, purtarea D-rului I.. 
a fost acea a, unui medie care posedă cunoștinţi în arta obstetricală, că a 
întrebuințat toată știința sa pentru a scăpa viața femeii Niţa Stoica şi că 
dacă posesiunea, unui perforator ar fi mărit; această şansă, lipsa, lui nu 
poate fi imputată D-rului L. n 

V. Concluziuni 

Din cele deserise și -penţru a răspunde la chestiunile ce ni s'au pus 
'conchidem: o . 

: 1. Moartea femeii Niţa Stoica este rezultatul unei mari perderi de 
sânge provenită în urma unei ruperi spontance a uterului în timpul facerii 
şi anterioară, intervenţiunii medicului. a. 

2. Moartea copilului este datorită imposibilității în care el se găsea
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de a, ieşi pe căile naturale și aceasta nu numai din cauza; strâmtoarei 

Vasinului, dar şi din cauza volumului prea mare al capului copilului şi 

prezentaţiunii transverse. - 

3. Conduita D-rului IL. a fost, dela început și până în momentul 

morţii bolnavei, acea a unui medie care posedă cunoștințele suficiente în. - 

arta, obstetricală, care și-a făcut toată datoria și tot ce a putut pentru a 

salva parturienta. Prin urmare D:rul L. nu e responsabil. 

Tanuarie, 1900 (35) 

3. MUTISM SIMULAT 

(Cazul femeii L. st. condamnată în mai multe rânduri pentru 
escrocherie şi examinată cu prilejul apelului contra ultimei 

| condamnări în 1893). 

  

I. Preambulul: 

“II. Istoricul afacerii 

. Femeia L. St., în ultimii 4 ani, a fost de mai multe ori condamnată 
pentru furturi şi escrocherii. Actualmente ea este condamnată de “Trib,. 
Buzău şi se găseşte în apel la Curtea din Bucureşti, pentru o escrocherie 
ale cărei 'detalii se pot; vedea din următoarea, declaraţie făcută chiar de 
-inculpată în ziua de 20 Aug. 1893 înaintea d-lui Jude-Instructor al Trib. 
Buzău: , 

„Sunt venită în Bucureşti din tinereţe şi am fost slugă la C. Râmni- 
reanu din Batiztea, la Niculcea care ţinea han la capul Podului Mogo- 
şoaei, şi la Costică Roșu din Podul Mogoşoaei. Cu câţi-va ani înainte de 
rezbelul 1877, m'am măritat cu un simigiu din Piaţa Mică, numit Nicolae 
Vasile. Acesta a murit înaintea, rezbelului şi de atunci am muncit, am 
spălat cu ziua la, deosebite case şi 'spălătorese. Am stat vre-o patru ani 
în casele d-lui Samureaș din strada Icoanei, 'd. Samurcaş însă, locuia, în. 
strada Ferăstrăului, și apoi la una Anica spălătoreasa din Podul-de-Pă- 
mânt, la aceasta din urmă am stat vre-o 10 ani. 

„Acum vre-o 4-5 luni m'am dus la Giurgiu, fiind-că am auzit că. . 

acolo sunt chiriile mai ieftine, și am stat; la, Gheorghe Manea din. strada 

Puţul-cu-apă rece. Pe la începutul lunei trecute (Iulie) am plănuit să înşel 
pe cineva, cu o sumă mai însemnată şi în acest scop am plecat din Giurgiu 

de-adreptul la Ploeşti, cu scopul că dacă voiu isbuti să înșel acolo pe 
cineva, să-i iau banii să plee numai decât dincolo în Transilvania. În. Plo- 

eşti din întâmplare am intrat în cârciuma lui Ion I. Angelescu, unde 

am comandat ceva de mâncare. Nu cunoșteam mai înainte nici pe acest 

Angelescu, nici pe soţia sa Elena. Pe când mâncam, i-am spus că mă 

numese 'Tinca, că am fost multă vreme întreţinută 'de un Grec din Buzău 

care murind mi-a lăsat mie toată mobila din casă; dar în urmă o altă 

țiitoare a aceluiaș Grec, făcându-mi proces spre a-mi'lua acea mobilă, am 

pus un advocat să mă apere, promițând să-i plătesc pentru aceasta 100 lei 

şi dându-i gaj mobila în litigiu. , 

„Procesul spuncam că l-am câştigat, dar nu-mi pot; scoate mobila, dela 

avocatul care'mi câştigase procesul, până nu-i voiu plăti onorariul cuve- 

nit de 00 lei. e . " 

„Intre aceste mobile pretindeam că este o ladă cu dublu fund, că în 

fundul de jes este ascunsă o însemnată sumă de bani și mă temeam că de
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voiu întârzia prea mult cu scoaterea acelor mobile,: să nu cumva să se 
afle secretul acestei lăzi și să pierd toţi banii ce conţinea. 

„Îl rugam deci pe cârciumarul Angelescu să-mi înlesnească el suma . 
de 700 lei și'i promiteam un însemnat beneficiu. Am stat vre-o săptămână, 
la acest cârciumar în Ploeşti, în fine s'a decis să-mi înlesnească scoaterea. 
mobilelor mele dela avocatul din Buzău şi a dat suma de lei 700, necesari 
pentru aceasta, soţiei sale Elena, pe care a trimis-o cu mine la Buzău. 
Am ajuns aci (Buzău) cu cârciumăreasa Elena; seara am dormit la, gară. 
“într'o sală de așteptare şi a doua zi am intrat în oraș, spre a merge la 
avocat. Pe drum cârciumăreasa, mi-a încredințat banii spre a-i da avo- 
catului, când vom ajunge la el. M'am oprit la. o casă necunoscută, am pre- 
tins că acolo stă avocatul şi am intrat singură 'să vorbese cu el. Aci am 
cerut un pahar cu apă și apoi am ieșit și i-am spus cârciumăresei să se 
întoarcă iute la gară, să aducă un camion să încărcăm bagajele, căci am. 
plătit avocatului și sunt liberă să le ridic. Femeca, simplă, a plecat lăsân- 
du-mi un pachet cu o rochie, o tâlie şi:o pălărie. Indată după ea am plecat 
Şi eu, am luat trenul de București şi am plecat direct la Giurgiu. Lueru- 
rile din legătură le-am uitat în tren, iar banii cei 700 lei nu știu ce i-am: 

„ăcut. Nici în Bucureşti, nici în Giurgiu nu am mai săvârşit până acum 
nici o faptă rea şi nu ştiu cum mi-o fi venit în gând să săvârșese acest. 
fapt pentru care sunt dată judecății”. 

Din dosarul afacerii se constată, că această femee a mai fost con- 
damnată în anul 1891, la 6 luni și o zi închisoare tot pentru escrocherie, 
liberându-se din penitenciarul Plătărești în ziua de 14 Aprilie 1899; iar- 
în ziua de 26 Noembrie acelaș an a fost condamnată din nou de Trib. 
Tifov la un an închisoare pentru un fapt identic cu acela, pentru care a, 
fost condamnată acum în urmă, dar mandatul de detenţiune n'a fost exe- 
cutat, din cauză că prevenita, s'a făcut nevăzută. Din declaraţia, reprodusă. 
se vede, că ea a ascuns d-lui judecător de instrucţie condamnările anterior 

suferite. | 
Un fapt important ce reese. din dosarul. instrucţiunii este, că până. 

în ziua de 12 Noembrie 1893, zi în care Trib. Buzău a pronunţat sentinţa 
de condamnare, adică până acum trei luni, starea mintală a inculpatei nu: 
lăsa, nimic de dorit.. În timpul cât a stat ca prevenită în penitenciarul 
Buzău nu a :prezentat nici un fenomen cerebral care să indice o stare de 
alienaţiune mintală; numai când s'a văzut osândită la: 2 ani închisoare, 
patru mii lei despăgubiri civile și amendă, iar pe deasupra mai avea de 
ispăşit pedeapsa de un an la care fusese condamnată. de Trib. Ilfov 'în 
1892, femeia L. St. a început a se agita, a ţipa, comiţând chiar acte agre- 
sive asupra celorlalte deţinute și chiar asupra gardienilor ei. 

In vederea apelului contra sentinței Trib. de Buzău, ea a, fost trans- 
portată în Bucureşti la penitenciarul Văcăreşti, unde a avut aceiași ati- 
tudine până în ziua înfățișării când d-l avocat, care o apăra, a cerut să. 
fie examinată, de oarece pretindea că este atinsă de alienaţie mintală şi 
ca atare neresponsabilă de faptele ce i se impută. 

„IIL,. Descrierea faptelor 

Examenul femeii L.. St. în penitenciarul Văcăreşti şi la Insti- 
tulul Caritatea. „— Femeia, L. St., care pare a avea 60 ani trecuţi, e mică. 
de statură dar bine constituită. Ea nu prezintă nici unul din semnele pra-
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priu-zis de degenereșcenţă, fizică, afară de acelea, ale unei etăţi înaintate, 
Craniul este normal, faţa regulată, urechile bine. conformate, nu are stra- 
bism. Organele sale interne par a nu lăsa nimic de dorit. Obrazul e brăz- 

„dat de sbâreituri. N IE 
, Intrând în camera în care se afla împreună cu alte deţinute, am gă- 

sit-o pusă în cămașa de forţă, stând într'un colţ cu'capul plecat şi poso- 
morâţă. Am notat atunci că,.în momentul în care am intrat, ea zu s'a 
întors de loc ca, să se uite la mine; am băgat totuş de seamă că pe furiș, 

„au coada ochiului, privea, în partea în care mă aflam. La apropierea, mea, se 
scoală şi fuge ţipând. Apucând-o cu mâinele spre a o.reţine, ea ţipă şi 
cearcă să mă scuipe însă nu în obraz, ci la o parte, fără să-mi adreseze 
nici un cuvânt. Atunci adoptând faţă de ea un aer foarte sever, am or- 
donat gardienilor s'o scoată din cămaşa de forţă şi să nu o mai pună nici 
odată,, căci nu e nebună, ci se preface. 

In acelaș timp m'am adresat şi ei spunându-i, că să nu creadă că mă 
poate înşela, căci eu sunt doctor, iar nu judecător; răstindu-mă 'la -ea, 
i-am poruncit să se plimbe prin încăpere, lucru ce a şi făcut. Ea:se ținea 
puțin înclinată înainte, capul aplecat, genuchii puţin îndoiţi, membrele 
superioare atârnate jumătate îndoite, mâinile apropiate una de alta, târând 
puţin piciorul drept şi cu mersul puţin oblic. Figura sa slabă, sbârcită, 
fără expresiune, nu este congestionată. Ochii sunt aplecaţi în jos. Când 
si ridic faţa în sus ca să-i văd ochii, ea nu se lasă a fi examinată şi 
cu mare dificultate pot constata că privirea, ei este în adevăr vie, că pupila 
se contractă normal sub influenţa luminei; nu are inegalitate pupilară, nici 
Vuzele animate de mișcări fibrilare. 

Sensibilitatea generală este normală; dacă o înţep cu un ac pe orice 
regiune a corpului, ca face o mișcare bruscă. Pe dosul mâinii şi pe ante- 
braţ o mică înţepătură dă naștere la senrgere de sânge. Mâna dreaptă, pe 
care n'o mişcă voluntar, simulând o hemiplegie, o ridică când o înţep. 

In ceiace priveşte sensibilitatea, specială: vederea este bună, femeia, 

ia ceiaco'i dai când este un obiect care'i place. Ea nu ezită când face vre-o 

mișcare intențională. Auzul este conservat. Când nu este observată, ea se 

întoarce către persoana care'i vorbește. Când din contra ştie că este stu- 

diată, nu face nici o nuişcare. 
"In ceiace priveşte mișcările voluntare: femeia L. St. merge numai 

<u paşi mărunți, însă când o excităm puţin, o putem face să meargă mai 

repede şi în direcţia în care voim. Seara, se aşează singură în pat; se des- 

bracă şi se îmbracă singură; la "ora mesei so duce la masă, mănâncă și 

Dea cu poftă. Putem să-i întindem braţele şi picioarele, 'să le dăm orice 

dispozițiune vrem, ea nu opune decât o mică rezistenţă; însă de îndată ce 

nu mai susţinem mâna şi piciorul drept; ea le lasă să cadă în poziţia ci 

favorită. IN 
Ea nu prezintă turburări în circulaţia periferică, mâinile au o. tem- 

peratură normală, nu sunt cianozate, picioarele deasemenea. Buzele sunt 

roşii. Gura stă închisă și nu se scurge din ea salivă. Mănâncă tot ce i Se 

dă, se serveşte însă de mâna stângă. Nutriţia se face în bune condițiuni; 

digestiunile sunt bune. [a n'a slăbit de când este deţinută. | 

Pe când se afla în penitenciarul 'Văcăreşti a urinat odată în pat; dar 

în urma ordinelor mele de a o bate când se va mai pune în pat, ordine ce 

le-a auzit, nu sa mai pus în pat. Când are trebuinţă, prin mimică, cere 

singură oala. Somnul este foarte bun, de când se află în Institutul Soutzu;,
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pe când se afla, la Văcărești, însă, câteva, nopţi n'a lăsat pe tovarăşele- 
sale să doarmă, prin sbieretele ce scotea și adesea sgâriindu-şi obrazul,. 
însă superficial. De când se află la Institut, văzându-se printre alienate, 
n'a mai făcut; scene de acestea, de sigur dându-și seama că nu mai poate 
turbura liniştea nimănui. 

Pe când era la Văcăreşti și plimbându-se prin odac, a luat depe 
“scânduri o bucăţică de tencuială din zid şi a băgat-o în gură. Atunci pre- 
zentându-i un cărbune aprins, n'a vrut să-l ia cu mâna. 

Reflexul rotulien, la ambele picioare, nu este nici abolit nici exage- 
“rat. In general, ceeace domină la această femee este mutismul absolut. 
Trebuc însă să notăm un fapt: când este iritată, fie de noi, fie de vre-un 
gardian, ea ne aruncă o uitătură oblică, vie şi amenințătoare, La un examen. 
corporal ce i-am făcut, am găsit asupra ei, ascuns în ciorap, un briceag 
cu mai multe limbi. 

IV. Discuţiunea faptelor 

Din observaţiunile noastre făcute timp de 2 luni asupra femei 1 
St., reese că turburările fizice şi psichice ce ea prezintă, considerate în 
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Fig, 169. — Femeea L.'St. înainte de 
simulare. 

. 

Fig. 110. — Femeea L St. în timpul 
simulării. 

totalitatea lor, nu răspund nici unei entităţi patologice cunoscute. Feno- 
menul cel mai de remareat ce se notează la ca, stupoarea, nu prezintă. 
toate caracterele adevăratei stupori care este foarte frecventă la alienaţi. 
Observaţia, atentă a acestei femei ne-a făcut să ne îndoim de realitatea 

fenomenelor patologice ce ea prezintă (fig. 169 și 170)
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La ce entitate morbidă ar putea în adevăr aparţine totalitatea simp- 
tomelor fizice şi mintale prezentate la, această femee? La. nici una. Ceia, . 
ce vom căuta. să demonstrăm. 

Să rezumăm mai întâiu constatările noastre de până acum: 
Am văzut o femeie în plină sănătate fizică şi psichică, apucată brusc . 

de un acces de alienaţie mintală, cu furie, acte agresive, ete. Această 
stare de surescitare persistă câtva timp cu exacerhaţiuni noctume; apoi 
brusc, aspectul se schimbă: femeia se arată, profund deprimată, nu mai 
vorbeşte și pare a fi căzută în stupoare. Această stupoare — reală, san 
simulată, vom vedea — care a debutat acum două luni, persistă încă și 
astăzi. 

Aceasta este o formă clinică ce nu se vede rar în practică. Astfel de 
„aceidente vesanice pot, după caz: 1) să constitue un acces vulgar de 
nebunie acută; 2) să arate începutul unei paralizii generale; 3) să cons- 
titue o perioadă de exasperare a unui delir cronic; 4) să manifeste o: 
leziune encefalică mai mult sau mai puţin localizată, sau, în fine 5) să 
fie de natură histerică. 

Analiza documentelor comemorative şi.a faptelor -actuale probează, 
că ori cum ar fi interpretat, cazul prezentat; de femeia, L. St. nu poate să 
între, îm mici una din categoriile de mai sus. 

1. Accesele de nebunie acută începând prin manie şi continuându-se 
prin melancolie. — Astfel de cazuri sunt foarte frecvente, însă ele diferă 
dela. acela al: femeii IL St. Mai întâu; la: femeea noastră n'a existat -nici 
un prodrom,- căci brusc. într'o bună zi, a început să fie agitată, iar-a doua. - 
zi a; fost mai cuminte și mai liniştită, — ea, nu suferea de nimic. De obi- 
cciu” debutul -unor astfel de accese nu are acest caracter de. bruseheţe. 
Afară de. aceasta, ' în timpul perioadei de agitaţie, IL. St. ţipa, înjura, 
se sgâria pe obraz, însă nu manifesta idei delirante, nu „părea, să. aibă 
halucinaţii, -nu se înșela niciodată. asupra “persoanelor cari îi vorbeau și 
niciodată. n'a lăsat să se înţeleagă că ea, ar fi auzit înjurături, ânienințări 
în jurul ei.-Ea era numai furicasă, fără: însă a-și manifesta "prin nimie 
mobilul - isbuenirilor ei. *: 

-De obiceiu lucrurile nu se petrec ast: fel la acest. solu de: “boli 1 min- 
“iale: alienaţii maniaci nu scamănă de loc cu oamenii furioși. 

Cele două anomalii ce semnalarăm nu sunt 'cu toate acestea prea 
-caructeristice și. dacă war fi decât atât; ar fi- poate imprudent. să 'con- | 
„chidem. "Cecace î însă este mai important e faptul că stupoarea, care succede 

mâniei n'are de loc forma. clinică prezentată 'de:L.. St. la început. Alie- 
natul 'cârs, după. ce.a fost maniac, devine: deodată: stupid, nu trece [rin 

această fază ncobservată la IL. St.. fază în care 'ea înţelegea 'tot. ce'i spu- 
neam când îi ordonam să umble, să ridice 'un: membru sau. să. stea Jos, 
să 'scoată limba, să .se ducă singură la -mâncare,: să se îmbrace, să se des- 

brace * singură, să aibă. instinctul de conservare. ete., “fapte - -cari 'probau 

nu numai că înţelegea sensul adevărat al cuvintelor. ce-i adresam. dar 

şi că'şi dedea perfect seama de intenţiunile persoanelor ce o încunjurau, 
— Maniacul, care cade în stupoare, ajunge “în această stare prin un fel 

de osteneală, prin o epuizare cerebrală şi nu este capabil.de a înţelege | 

cuvintele ce i se adresează. Fenomenele observate la L. St. nu corespund 
prin e urmare tipului clinic ce am. descris mai sus. 

2. Paralizia generală debutează câte o dată întrun. mod insidios: 
maniei ci iniţiale î îi urmează 'stupoarea. T. St. însă s'a arătat foarte îinteli-
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gentă “până în momentul când a devenit furioasă, adică în ziua ultimei 
ei condamnări; niciodată nu sa observat vre-o slăbire a memoriei 
sale, după cum se constată şi din declaraţiile ce a făcut înaintea d-lui 
Judecător de Instrucție în ziua 'de 20 August 1893 şi la 12 Noembrie 
1893 înaintea, tribunalului Buzău. , | 

Cu toate acestea, oricare ar fi iuțeala invaziunii paraliziei generale în 
unele cazuri, se întâmplă foarte rar casă nu se observe câte-va turburări 
prealabile în funcțiunile creerului. Și dacă ne raportăm la femeia noastră, 
care se pretinde bolnavă de aproape itrei luni, 'vedem că ea, nu prezintă 
nici după acest timp semnele fizice ale paraliziei "generale: inegalitate 
pupilară, tremurături fibrilare ale limbii și ale buzelor, ete. ete. 

In fine și mai cu seamă paraliticii cari debutează. prin stupoare, 
sunt în adevărata stupoare, Acest simptom, nu are'la, ei nimic particular; 
or, subiectul nostru nu prezintă semnele unei adevărate stupori după 
cum Yom demonstra numaidecât, | 

3. Un delir vechiu parţial cu halucinaţiuni este însoţit câte o dată, 
în cursul său, de stupoare. Să fie acesta cazul cu L. St.?— Desigur nu, 
pentrucă această femee n'a fost delirantă mai înainte :de a se agita. Ea 
s'a arătat foarte inteligentă în tot timpul primelor interogatorii până, în 
ziua condamnării și nici odată va lăsat să se înțeleagă că ar fi fost prada vre-unei idei delirante. , 

4. O altă supoziţie tot atât de puţin probabilă'este aceia a unei leziuni 
cerebrale, având ca expresiune simplomatică stupoarea şi afasia. — Este 
inutil să ne oprim asupra acestei supozițiuni. L. St. nu prezintă nici 
o paralizie localizată și dacă ea într'adevăr ar fi afasică, atitudinea sa ar fi cu totul alta decât aceca ce prezintă. Ea ar căuta să se facă, a fi înţe- 
leasă și la trebuinţă, prin mimică, ar putea răspinde la aceea ce nu poate 
articula. 

5. Nu vom vorbi decât în treacăt de slupoarea şi afazia de natură 
histerică. — Acesta nu este cazul cu IL. St. care niciodată, de când o 
observăm, n'a prezentat simptome de histerie, nici turburări sensitive, 
nici convulsiuni; afară de aceasta, histericii în stupoare și în afazie sunt 
cu totul altfel decât L. St. 

sie 

3 se 

Credem dar că vom putea stabili că turburările morbide în totalita- 
tea lor, prezentate de L. St. nu se pot alipi la nici un tip clinic cunoscut. 

"Ceiace este cel puţin tot atât de important, din punctul de vedere al problemei ce căutăm a deslega, este că starea actuală a IL. St. stu- 
poarea sa, nu se aseamănă în multe puncte cu stupoarea reală a alienaţilor, 

Stupoarea sau stupiditatea este ultimul grad al depresiunii. Se ştie 
astăzi că sunt două feluri de stupiditate: în una faculăţile mintale sunt 
mai mult sau mai puţin obnubilate, bolnavul, ea să zicem aşa, nu cugetă; 
în cealaltă, din contră, bolnavul este prada unor halucinaţuni penibile. care'l înspăimântă, In ambele cazuri însă atitudinea, alienatului este- acei. 
aşi și cu totul caracteristică. a 

La un examen rapid L, St. prezintă această atitudine a stupizilor; 
însă. când studiem subiectul cu băgare de seamă, observăm că nu este 
decât o asemănare superficială între starea sa și starea de stupiditate 
adevărată. . Ca a
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a) Stupizii sunt absolut; indiferenți la ce se petrece în jurul lor; L. 

St. se uită pe furiș când nu este observată. | | 
Stupizii sunt pasivi, ei nu au nici o spontaneitate; L. St. se duce 

şi se așează, ca să mănânce, se îmbracă singură, ete, 
€) Un stupid, mai cu seamă când boală este veche, cum,ar fi cazul 

de faţă, are turburări în cireulaţiune, cari sunt imposibile de simulat. 
EI are extremităţile reci și cianozate, pulsul său este lent, buzele violete, 
ochii stinşi; L. St. are temperatura, mânilor normală şi o culoare obișnuită, 
“buzele ei sunt roze, ochii vii, pulsul normal. | 

d) In stupoare, mai cu seamă când este puţin mai veche, bolnavii nu 
mănâncă, trebue să-i hrănești' cu sonda, sunt „sitiophobi”. L. St. mănâncă 
regulat, dejecţiunile sunt bune. Adesea stupizii 'au sialoree, saliva lor se 
scurge necontenit, vestmintele lor sunt îmhibate; la IL. St. secreţiunea, 
:salivei este normală. Dacă prezentăm. L. St. o bucăţică de lemn sau pia- 
“ră, ea le bagă în gură, lucru ce un stupid n'ar face niciodată. 

Poate aceste consideraţiuni ne probează că această femee nu este în 
zealitate în stupoare. 

. * 

, x x. 

In timpul șederii sale în Institutul Sutzu, L. St. a fost observată 

atât de profesorul Sutzu cât și de d. doctor Thomescu, cari împărtășesc 

“părerile mele. - PN 
Profesorul Sutzu, a cărui competinţă în maladii mintale face autori- 

ate, îmi rezumă astfel starea femeii DL. St.: | 

„DL. St. prezintă o stare de depresiune în care 6peraţiunile principale 

ale inteligenței par a fi cu totul susperidate: percepţiunea, “ideaţiunea, 
limbajul. 

„Ea are aparenţa unei persoane streine.cu totul impresiunilor ex- 

+erne, incapabilă de a elabora idei, în neputinţă de a-şi exprima voinţa 

sau dorința. a 

„Două stări patologice prezintă aceste caractere: demenţa şi melan- 

colia cu stupoare. L. St. este oare isbită de vreuna din aceste maladii? 

„Demenţa este o maladie organică a cerebrului datorită unei leziuni 

speciale a, arterelor cerebrale şi unei alteraţiuni consecutive a, celulelor 

corticale, revelabilă prin simptome intelectuale, dar şi prin semne. fiziot, 

precum riodificarea pulsului, dilatarea vaselor regiunii temporale, pre- 

zenţa, arcului senil, alterațiunea sunetelor cordului, apoi prin paralizii 

locale cu deosebire aceea a sfinoterelor. Această maladie, în fine, reclamă 

pentru complecta ei desvoltare. astfel cum se prezintă la femeia L. St., un 

'imp îndelungat de unul sau doi ani. | 

„Antecedentele acestei femei, pe o parte, adică faptele comise de 

ea 'sunt abia 6 luni, gradul de inteligență manifestată de ea, înainte şi 

după procesul care a, condus-o la, condamnare; pe de altă parte lipsa simp- 

tomelor arătate mai sus, ne fac să depărtăm ideia unei demențe ateroma- 

oase sau vesanice, | | o 

„Este atinsă de melancolie cu stupoare? Această maladie poate isbucni 

dinti'o zi în alta, în urma unor emoțiuni morale şi fără a fi totdeauna 

precedată de o stare de melancolie simplă sau anxioasă. m 

- „Aboliţiunea sintezei operaţiunilar cerebrale, pareza funcţiunilor or-, 

ganice, neputinţa de a te nutri singur, mutismul absolut, lipsa de iniţia-
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tivă în mișcări, sunt simptomele principale ale stupoarei, pe lângă un 
delir -intern foarte. intens. - 

„Femeia L. St. prezintă unele din simptomele acestea. Ea pare că- 
zută în prostraţiune și nu răspunde întrebărilor ce i se adresează şi n'am 
fi departe a crede că ca este isbită de stupoare melancolică, dacă o obser- 
vaţiune mai de aproape nu ne-ar: fi arătat oarecari particularităţi: expre- 
siunea, ochilor, deşi este posomorâtă și căutătura întoarsă în jos saw 
oblică, ea totuş nu este nici apatică nici lipsită de oarecare vivacitate. La 
ora. mâncării se scoală dela locul ci, se apropie de masă şi șade'să mă- 
nânce. Ea este curată din. punctul de vedere al trebuintelor naturale. ! Ea 
exprimă, în termeni clari.o voinţă şi o cugetare, căci de multe ori a cerut. 
dela infirmieră fie oala de noapte, fie scurteica ei. Modul ci de a vmbla 
precum și mișcările ce face cu mânile când se ştie observată, nu sunt 
nici ale ataxiei, ale atetozei, ale sclerozei 'sau ale vre-unei maladii cere- 
brale sau spinale. Ele sunt neregulate, contra-făcute şi voluntare”. 

In rezumat observaţiunile, făcute până acum asupra acestei femei 
conduce a conchide că-ea simulează, lără însă a.- îndepărta cu totul din 
spiritul nostru părerea, că cronicitatea acestei stări de simulare mai per- 
zistând câtva timp, ar putea aduce debilitatea mintală şi demenţa sau o 
manie sensorială halucinatorie, 

V. Concluziuni 

1. Din cele ce preced, subsemnatul conchide că femeca L. St. simu- 
lează nebunia. . 

2, Ea își închipue poate că face pe idioata; în realitate simulează, 
stupoarea. | - 

3. Ea are o putere de voinţă remarcabilă, de-două luni ea nu și-a 
schimbat linia de conduită și încăpăţânarea ce'și impune, trebue să-i fie 
foarte penibilă. L. St. este o femee de o energie extraordinară. Cazurile 

" de simulare prelungită a nebuniei nu sunt rare în observația științifică: 
sunt indivizi cari au simulat nebunia timp de mai mulţi ani. 

4. Se pretinde. că o simulare prelunpită poate aduce o nebunie ade- 
vărată; aceasta s'a observat foarte rar. Nu e însă mai puţin adevărat că 
atari cazuri au fost bine stabilite și nu pare a fi imposibil ca L. St., per- 
sistând în determinarea sa, să devie în realitate nebună, dar lucrul e puţin 
probabil; ca are destulă putere de voinţă spre'a rezista la orice mijloace 
și continuă să joace rolul adoptat. 

| x 

* u 

(Faptele ulterioare au confirmat în totul concluziunile noastre: 
„ In ziua de 28 Martie 1894, a fost înfățișarea apelului I.. St. la Curtea. 

de Apel din Bucureşti, S. [. — I. Șt., condusă de sentinelă, a avut în, 

faţa Curţii o. atitudine cuviincioasă și indiferentă, caşi mai înainte. 
Curtea, ţinând cont de concluziunile raportului nostru, confirmă sen- 

iinţa Tribunalului Buzău prin care o condamnă la doi ani închisoare 
plus 4.000 lei despăgubiri.. 

In: momentul pronunțării sentinţei. L. St. se deşteaptă din mutismul 
şi stupoarea pe cari le simulase timp. de 1 luni şi se decide a vorbi: 
“cu: glas. sonor, adresează președintelui, procurorului și medicului-legist 

- expresiunile cele mai triviale posibile,



* CAZ DE PERSECUTAT-—PERSECUTOR sil 

Condusă din București la Penitenciarul Plătăreşti, n'a mai manifestat 

nici o turburare. Intrebată asupra mobilului simulării, ne-a răspuns că. 

voia să scape din închisoare, pentru a-şi continua meseria. 

„Trei luni după încarcerarea ei la Plătăreşti, a murit de o pneumonie. 

Mai înainte însă de a muri, a declarat celor din jurul ei că la, Giurgiu. 

—
 

are una mie lei ascunși într'o icoană şi mai multe ente la piciorul unui. 

pat, lucru în urmă confirmat). 

4. ALIENAŢIE MINTALĂ 

„— Caz de persecutat — persecutor — 

T, Preambului 
. + 

II. Antecedente şi istoricul boalei. — Pacientul Gr. A. este în. 
ctate de 31 ani, Român, necăsătorit, fără profesiune, domiciliat 'în stra- 

da ....; e cel mai mie dintre mai mulţi fraţi cari, prin munca şi înteli-: 

genţa, lor, ocupă situaţiuni importante. După cât suntem informaţi, nu 

există în familie antecedente ereditare morbide. Mama pacientului trăește 

şi se bucură, de plenitudinca facultăţilor sale mintale; tatăl său a murit. 

la o vârstă înaintată. 
Incă de copil, în școală, pacientul era capricios, nedisciplinat, leneş, 

de un caracter violent, iritabil: și înclinat spre viţii: fugea dela, școală, 

fura dela colegi tot ce putea, şi le vindea pe nimicuri; se certa, şi se bătea. 

cu ceilalţi şcolari, a căror teroare ajunsese să fie. 'Cu profesorii săi era. 

arogant, uncori ameninţător, din care cauză suferea 'adesea pedepse. A 

trecut clasele cu multă greutate — şi aceasta, numai graţie intervenţiei 

fraţilor săi. După ce a terminat liceul, aceștia, cu gândul, de a-i forma o 

carieră în armată, lau hotărât să se înroleze ca voluntar. In armată însă. 

defectele caracterului său și înclinările sale vicioase s'au agravat şi mat 

mult; pe lângă. acestea a contractat și obiceiul de'a abuza de băuturi alcoo- 

lice, ceiace a avut ca rezultat degenerarea lentă a facultăţilor sale intelec- 

imale. Graţie instrucţiunii căpătate în şcoală, ajunge în armată până la 

wradul de sergent; dar din cauza purtării sale necorecte şi a, abaterilor 

grave ce-a comis, a fost degradat în faţa frontului. Ca, sergent se purtase: 

cu o cruzime sălbatecă faţă de soldaţi. Foile sale matriculare sunt încăr- 

cate de pedepse; în cele din urmă a fost dat în judecată și condamnat. 

După ce s'a lihezat din armată, toate “încercările familiei de a-l. 

îndruma spre bine au fost zădarnice, cl a rămas acelaşi: nediseiplinat, 

ducând o viaţă dezordonată și imorală, cu înclinaţiuni perverse, nu numai. 

lipsit de sentimente afective și normale, dar dimpotrivă. nutrind  senti- 

mente de ură și de răsbunare faţă de părinții şi bine-făcătorii săi, pentru. 

cari nu avea, de cât cuvinte de ameninţare şi.de batjocură. Când însă. 

nevoia îl silea, se adresa lor cu cuvinte. blânde și împăciuiloare spre a 

„obţine -ceeace cerea. Dar ceeace caracterizează, starea lui mintală, este 

că uneori, chiar în asemenea împrejurări, nu se putea abţine dela un" 

limbaj violent şi amenințător. .. - | 

Ar fi prea lung..de â. descrie toate peripeţiile vicţii lui aventuroase 

și dezordonate. Fraţii săi, în dorinţa de a-l vedea, 'odată mulţumit, s'an: 

ocupat de situaţiunea lui, ajutându-l cu sfaturi și. bani, dându-i adăpost 

şi îmbrăcăminte, plasându-l în diferite slujbe de unde a fest sistematic:
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depărtat din cauza temperamentului său violent şi al purtării sale în 
societate. A fost sub-comisar el. 1 şi tocmai "când urma, să fie avansat, 
se îmbată într'o zi și încearcă să omoare pe comisarul circumseripției din 

„care făcea parte, După insistența lui, a fost trimis la Paris pentru a, învăţa 
arta fotografică; de aci, după ce un timp a trăit din expediente, a plecat 
la Londra, s'a dus prin insulele Hebride, apoi s'a întors în Franţa de 
unde seria familiei scrisori cerând bani și făcându-i încriminări. că lasi 
nenorocit părăsindu-l în locuri streine. 

* Adesea a fost găsit pe stradele Capitalei, rătăcind în stare de beţie, 
cu hainele murdare şi în desordine, ceeace provoca arestarea lui la poliţie, 
de unde însă era liberat, știindu-se că fratele său ocupă un post important 
în administraţia centrală. - , . 

Din mulţimea de scrisori adresate de pacient familiei sale și pe cari 
le-am examinat, se vede starea sa de dezechilibru mintal. Mai toate sunt 
pline cu acuzaţiuni monstruoase, de injurii nedemne, cu expresiuni jos- - 
„ice şi triviale. de amenințări de defăimare şi de moarte la adresa mamei 
și fraţilor săi. Din aceste scrisori se vede că delirul său a mers progresând; 
de unde la început nu exprima decât nemulțumiri relativ la soarta, sa, 
iar amenințările erau rare şi uneori făcute în aşa termeni încât abea se 
puteau întrevede, rămânând a fi. înţelese, mai târziu ele devin tot mai 
freevente şi mai precise:- pacientul spune lămurit; că va omori pe mama, şi, 
pe fraţii săi și că nu va avea liniște decât când va rămâne singur. Uneori 
arată regrete că nu a profitat când 'i s'a prezentat; ocazia, de a-şi pune 
planul în executare. 

Ca toţi deliranţii de persccuţiune, cl nu a lipsit de a adresa la, diferite 
autorităţi scrisori, prin cari își arăta motivele sale de nemulţumire; deşi 
nu posedăm asemenea scrisori, totuș aceasta reese clar din scrisorile adre- 
sute familiei sale, în care el însuş:o mărturiseşte. . 

Tată, spre exemplu, părți dintr'o scrisoare adresată fratelui său (nu 
cunoaştem data ei precisă, căci mai toate scrisorile pacientului nu sunt 
datate, nici semnate, totuși din cuprinsul ei se vede că este făcută în 1903): 

„In fie care timp 'mi ești înaintea cehilor mei; în somn, în vis, pe 
drum, zic în toate părţile 'mi ese hidoasa ta figură cu hoit; cu tot, împu- 
țită, prin naşterea ta, prin crimele tale pe care le vei roade singur, le 
vei linge singur. Onmor, sodomie, paricid, crimă din crimă, ţărână peste 
țărână (urmează un rând şters care nu se poate ceti). Un om... (altă 
ştersătură) e capabil de teribilile crime pe cari fără voia ta, se vor des- 
coperi ele. Vei cădea prin sodomie şi otravă. Sunt 13 ani de când ai asa- 
sinat împreună cu măta pe popa (tatăl pacientului a fost preot). 

„Numele tău e 13 adică adună literile es 13 și anul 1903 adunate fac 
1 şi cu 9 fac zece și cu trei fac 13 numărul tău... 

„Când împărţită în bucățele carnea ta şi hoitul tău va cădea în mâna, 
mea am să mă răsfăţ în crcerul tău.... . | 

0 furie dreaptă mă va scăpa de tine. Tu ești. Cel dintâiu monst 
care mi-a făcut aşa de rău.... (urmează niște injurii ttriviale la adresa 
mamei lor). | ” „ 
"Și: Aprilie, 1 1904, va vedea alt ceva. Mi trebue hoitul vostru. ... 

„Cu toate că măta se crede ucigașe. universală. eu.am visat un vis, 
„Pe tine: Căzând în sânge, lovit în ţeastă, sărind unul peste cada- 

vrul tău cu bucurie și trâmbiţând lumei că a scăpat de un paricid, sodo- 
„mist, anonimist, adormitor pentru groaznice scopuri, spălându-mă eu cu 

.
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sângele. tău şi pe măta, la câteva zile după tine arsă de vie.ca să 
ispășească copii lepădaţi, bărbat, fică, ete., ucişi. 

„Aprilie mă găseşte singur o spui cu curaj și drept. 
Această din urmă frază se repetă și în alte scrisori. 
Am păstrat ortografia pacientului, şi sublinierile există şi în original. 

Această scrisoare face mărturie de ideile lui delirante; ea ne arată că în 
orice caz încă din anul trecut el era stăpânit de obsesiunea de a, omori pe 
mama şi pe fratele său; de asemenea se poate vedea că somnul său era 
agitat, turburat de vise cu viziuni sinistre, în cari îşi dedea satisfacţiune 
tendinţelor lui criminale. 

| In cele din urmă, pacientul dela ameninţări a trecut la fapte. In 
Noembrie 1903, a aruncat cu satârul asupra mamei sale, 

In fine, după mai multe scrisori amenințătoare, în luna Februarie 
a. c, a, început să urmărească pe fratele său cu intenţiunea de a-l omorâ, 
ceeace a și încercat în ziua + Februarie şi ar fi isbutit poate.dacă, în 

- momentul când a intrat în casă înarmat cu un cuţit, nu se găsea de faţă 
și un alt frate al său, care reuși să-l scoată pe ușă afară din casă. Poliţia 
fiind avizată, d. comisar, venit în grabă, a găsit pe pacient la, uşa antreu- 
lui cu un cuţit în mână şi căznindu-se.să doboare uşa cu umărul. Pacien- 
iul, într'o siare de agitaţiune extremă, a, fost condus la secție şi, în faţa 
d-lui comisar, a confirmat hotărârea sa, de a asasina pe fratele său ori şi 
unde îl va întâlni. ]n urma acestora €l a fost internat în depozitul de 

alienaţi al poliţiei din Institutul Caritatea, pentru a fi examinat de o 
comisie medicală. Aci el se linişti repede, Cunoscând motivul internării 
şi ştiind soarta ce-l aşteaptă dacă va persevera în acte de violenţă, el și-a 
disimulat delirul şi a căutat să Înșele personalul Institutului: prin expli- 
caţiunile lui a făcut să se creadă că încercarea de asasinat n'a fost decât; 
o înscenare a, îraţilor săi, spre a sciipa de'el. -După mai mult timp de ob- 
servaţiune nopărând a prezenta vre-o turburare mintală, el : a fost pus în 
libertate. 

Când s'a văzut liber, primul său gest a fost să adreseze din nou 
scrisori injurioase şi amenințătoare fratelui şi mamei sale, ceeace a moti- 
vat din nou arestarea sa. . 

INI. Examenul fizic şi mintal:— Pacientul este de statură mijlocie, 
bine conformat şi dezvoltat, neprezintând stigmate fizice de degenereșcență 
apreciabile. Figura, sa este palidă, pleoapele puţin edemaţiate. Pupilele 
egale, reacţionează la lumină şi distanță. Limba saburală, fără tremu- 
rături. La, membrele superioare se constată tremurături neregulate, bruşte 
şi sacadate, chiar când sunt în repaus. Mersul este normal. Pacientul nu 
prezintă turburări în vorbire, se exprimă clar și fără dificultate, | 

Privirea, sa este vie, expresivă, uneori scrutătoare și arogantă. El nu 
se supune examenului nostru şi trebue să ne mulţumim a, consemna cele 
ce am putut observa, dela distanţă. Ne spune că nu este nevoie de un 
examen medical, sub cuvânt că nu este nebun. 

„In convorbirea ce avem cu el, din felul cum se exprimă, se vede că 
el caută să disimuleze oarecari simptome asupra cărora voim a insista, 
răspunde scurt că nu are nimie, că nu este bolnav. La diferite întrebări 
ce-i punem, ne obiectează că el nu suferă .de delir de persecuţiune; -totuşi 
nu se poate stăpâni de a aduce: acuzaţiuni grave familiei sale, căutând u 
ne convinge că sunt întemeiate, și nu se efieşte să ne declare că va omori pe
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îratele său, [1 pare hotărît a aduce la îndeplinire această ameninţare 
:gravă, doarece afirmă că nimic nu-l va împiedeca de a o face. 

___ De când se găsește în Institutul Caritatea, a adresat serisori d-lui 
Profesor Sutzu, tot atât de amenințătoare şi de incoherente ca şi cele 
din trecut, amenințând în acelaș timp pe unul din medicii cari au cons- 
tituit prima comisiune medicală pentru examinarea lui pe care îl bănu- 
cște că Par fi crezut alienat. - 

Faţă “de personalul serviciului păstrează aceiaşi atitudine arogântă 
şi provocătoare, întrebuințează acelaș limbaj violent ca la adresa fami- 
„Liei sale, proferă aceleași ameninţări de asasinat. Uncori se preumblă 
prin cameră, se opreşte brusc, pare că ar fi voit să spună 'ceva și se 
reţine, ştiindu-se observat. E speră într'o apropiată liberare din Institutul 
“Caritatea şi plănueşte executarea proetelor sale criminale. 

Nu putem preciza dacă are 'halucinaţiuni sensotiale sau de altă na- 
tură, de oarece a refuzat să ne dea vre-o lămurire în această privinţă. In 
„afară de ideile lui delirante “de persecuţiune și de obsesiunea, că trebue. 
să se scape cu ori ce preţ de fratele său, 'cl nu pare a avea vre un alt 
delir, astfel că ar” părea că facultăţile lui intelectuale nu sunt alterate. 
EI asociază bine ideile, memoria, lui pare păstrată, judecata, în afară 'de 
-obiectul delirului său, nu pare alterată; are noţiunea binelui și a răului, 
ceeace face ca la prima vedere să nu se observe turburarea facultăţilor 
-sale mintale şi cu deosebire a celor morale și afective și să fie Inat drept 
“un: om sănătos lu minte. A 

IV. Discuţiunea faptelor. —- Din cele mai sus arătate pentru noi 
reese clar că starea mintală a pacientului Gr.-A. este profund alterată. 
“Trecutul său dezordonat, afecțiunile și sentimentele sale pervertite, încli- 
nările sale vicioase, caracterul său "violent şi îndreptat spre acte de/'eru- 
-zime, imposibilitatea de a urma în viaţa lui un drum regulat, de a urmări 
un scop folositor sieşi, ei din -contra părând ar fi lucrat întotdeauna îm- 
“potriva interesului său personal, neputând să aprecieze răul ce și-l pro- 
duce prin felul lui de a judeca şi de a lucra, — toate acestea ne arată o 
turburare gravă a facultăților sale afective și morale, cu cari pare a st 
fi născut, fiind atins adică de o degenereșcenţă, psichică înăscută, ceeace 
a influenţat în mod permanent şi progresiv asupra actelor sale şi i-a fal- 

:şificat judecata. Mai târziu se adaugă și intluenţa alcoolului care îl între- 
ține într'o stare de excitabilitate continuă, având ca efect o turburare 

“Aentă a facultăţilor lui intelectuale propriu-zise, manifestată prin idei de 
persecuţiune, prin interpretațiuni falșe şi în fine prin obsesiunea de a 

:xe scăpa de membrii familiei sale, spre a putea trăi singur fericit. 
Starea, pacientului este'cu atât mai gravă, cu cât: din serisorile'sale, 

din actele sale agresive și impulsive, rezultă că cl a trecut de perioada 
aşa zisă pasivă a. delirului de persecuție: din persecutat cl a devenit lu 

“rândul lui persecutor şi, odată pornit pe această cale, nimic nu-l va putea 
opri dela săvârşirea unei crime, dela „o justă răsbunare” după falșa. lui 
judecată. Prin urmare trebuese luate măsuri seriosae de supraveghere, 

-spre a se evita o eventuală nenorocire. : ” 

3 

YV. Concluziuni 

1. Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchide că pacientul Gr. A. 
-este atins de alienaţie mintală sub formă de delir de persecuțiune grevat
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pe'o deyenerescenţă psichică nativă. Pe lângă aceasta, se adaugă şi simp: 

tome de alcoolism subacut. | 

9. Având în vedere caracterul său violent şi impulsiv; având în vedere 

scrisorile lui amenințătoare; având în vedere că pacientul a comis deja 

o tentativă de asasinat, suntem de părere că el trebue imediat internat 

întrun ospiciu de alienaţi, unde să fie ţinut sub strictă supraveghere un 

timp nedeterminat, atât în interesul său propriu cât și pentru liniştea și 

siguranţa publică și a familiei. 

București 15 Martie 1904. | | (s) 

  

5. UN CAZ DE NEBUNIE MORALĂ 
(Cazul lui M. G., inculpat de mai multe acte criminale şi 

examinat în 1897). 

IL. Preambulul 

II. Istoricul afacerii. — Din anamneză aflăm că ML. G, este singurul copil 
“ supravieţuitor al altor 6, cari au sucombat fie la 1-2 luni după naștere, fie 

prin: avort; că mama sa a avut două avorturi şi că a sucombat, de tânără, în 
urma. septicemici .puerperale; că la, căsătorie, între părinte şi mamă a fost 
o mare diferenţă de etate (16 şi 42 ani), că părintele lui, acum 3 ani 
şi la vârsta de aproape 70, a, sucombat, se zice, unei apoplexii. 

Copilăria lui M. G. a fost dificilă: răsfăţat, iritabil, altminteri în- 

teligent. La școală, apoi la liceu purtarea lui a. fost dezordonată, im-“ 
pulsivă, ceeace în repetate rânduri, i-a atras pedepse. N'a putut urma 
decât până la a 6-a clasă liceală, căci devenise leneș, melancolic şi fără 
“voinţă. Mai târziu numai şi ca o distracţie a fost povăţuit de amici şi fa- 
milia sa să plece la Paris, spre a face şcoala de mine. La vârsta de 17 
ani, în epoca, adolescenţei, a fost atras, prin întâmplare, spre o tânără 

domnişoară: amor platonie care a fost punctul de plecare şi obiectul îm- 
prejurul căruia, se învârtește de mai bine de 6 ani. 

Această obsesiune, care a pus stăpânire pe toată cerebraţiunea, sa şi 
i-a pervertit întreaga simţire, l-a împins la numeroase acte incorecte, de- 
lictuoase şi criminale. Lipsit de respeet faţă de părintele şi. familia sa, 

a abuzat de încrederea şi de credulitatea lor, fie prin o afecţiune simu- 
lată, fie prin scrisuri false, furându-le bani și obicete preţioase. A comis . 

numeroase furturi la Paris, de unde, după ce a ispășit o osândă la mai 

multe luni de recluziune, a fost expulzat. Sub diferite nume de împrumut, 

a săvârşit eserocherii la Nizza, Triest, Geneva. A călătorit din oraş în 
oraş vecinic sub imperiul obsesiunii de a întâlni pe persoana aceia, chel- 
iuind sume însemnate și în disproporţie cu averea sa şi cu scopul ce ur- 
unărea — acela de a-și procura fotografia, ei, — urmărind-o la biserică, 

acasă, pe stradă, în voiaj. Cu gândul de a se pune la nivelul poziţiunei 

ci sociale, a cumpărat cehipaj şi cai, inventând fel de fel de mijloace 

pentru a-și procura bani spre satisfacerea ideilor ce pe fie-care zi con- 
cepea. In cele din urmă, neputând atinge scopul, încearcă mai întâiu de a 
se sinucide cu un foc de revolver; apoi se răsbună desfigurând. prin vit- 
viol pe domnişoara în chestiune. Iată atâfea fapte cari n'au avut altă ori- 
gină decât acea, idee fixă, care ca o obsesiune a pus stăpânire pe spiritul 
și inteligenţa sa, i-a denaturat bunul simţ şi sentimentele, i-a distrus 
voinţa întro direcţie care ar fi putut fi utilă. Condamnat şi deţinut la
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Văcăreşti, comite noui fapte de violenţă asupra gardianilor săi şi chiar 
„asupra unni magistrat. In celula sa din penitenciar, atitudinea sa a fost 
anormală: aci liniştit, aci gesticulând și văitându-se, aci impulsiv faţă de 
personalul care-l supraveghea, aci încercând a se 'sinucide. _ 

MII. Descrierea faptelor (Starea prezentă). — a) Examenul fizic: 
M. G., de ani 23, de talie sub mijlocie, prezintă, atât pe craniu cât şi. 
pe faţă și pe corp, mai multe semne şi stigmate de degenerescență. Craniul 
este mic şi circumferința, sa abia atinge 480 mm. Dolicocefal, cu diametru 
antero-posterior de 191 milimetri. Regiunea occipitală turtită, fruntea. 
mică. Dentiţiunea neregulată, cu spaţiuri interdentare şi cu dinţi Hudşin- 
son. Comisura labială stângă deviată, bolta .palativă în formă ogivală.. 
Urechile diformate cu lobule rudimentare şi Cu pavilionul împărţit în 
două prin prelungirea helixului până la antelix. Pupila dreaptă mai dila- , 
tată, imobilă, cu reflexul dispărut. Reflexul laringian considerabil dimi-- 
nuat. Ramura dreaptă a maxilarului inferior prezintă o uşoară devia- 
țiune. Clavicula dreaptă e îngroșată şi cu o suprafaţă neregulată. Cordul. 
în stare de hipertrofie. Vârful bate în al 5-lea, spaţiu intercostal şi se con- 
Stată o uşoară aritmie, Infine, plăgi de anestezie pe braţul drept și mai 
multe cicatrice .scrofuloase. Celelalte funcțiuni corporale se îndeplinesc: 
normal. , DE a 5 

In rezumat, constatăm pe de o parte stigmate de degenerescenţă, iar- 

pe de alta, semne nedubioase de sifilis erediţar. | 
b) Examenul stării mentale. — La, prima vedere, figura, lui se pre-- 

zintă serioasă. cam contractată și posomorâtă; atitudinea e când umilă, 
"când amenințătoare. Gesturile lui sunt dezordonate, afară numai 
când o impresiune instantanee sâu o concepţiune vin să le excite. 
In răspunşurile ce provocăm prin:întrebările noastre se observă acelaş. 
contrast: el răspunde uneori voios şi direct, altă dată cu ochii în jos, se co- 
deşte, tace și refuză să ne dea explicaţiunile cerute. Facultăţile intelectuale- 
propriu-zise — pereepțiunea, ideaţiunea, asociaţiunea ideilor — pare că 
funcţionează normal: nici în succesiunea, frazelor, nici în emisiunea și pro- 
nunţarea cuvintelor, nu se observă vre-un obstacol. Indată însă ce se ex-- 
cită, conversaţiunea sa, prin succesiunea repede a sentimentelor variate şi 
contradictorii ce se produc în cul său și pe cari le manifestă apoi prin: 
cuvinte, devine aproape incoherentă; ironia, umilinţa, rugămintea, amenin- 
ţarea, entuziasmul, exaltaţiunea se succed și se combină în limbajul său. 

„ Judecata, este adânc lovită. O impresiune fără importanță modifică ideile. 
şi dispoziţiunile sale.. Asupra faptelor obicinuite din viaţă emite idei. 
stranii, paradoxale. - | 

Această mobilitate extraordinară în sensibilitatea sa morală ne isbese: 
cu deosebire în convorbirile ce le-am avut cu el. Bine dispus şi blând cu 
noi, deodată pentru un cuvânt rostit în fața sa, sau sub imperiul unei 
amintiri care se deşteaptă spontanecu în spiritul său și fără chiar vre-o le- 
gătură cu subicotul conversaţiunii, se aprinde, se mânie, pleacă, se luptă. 
cu gardianii săi, lovește și voeşte să se dea cu capul de perete, precum s'a 
întâmplat de două ori în prezența noastră; apoi iarăşi se calmează şi de- 
vine accesibil, trecând astfel de la, iritabilitate Ia linişte, dela exaltaţiune- 
Ja depresiune, dela cele mai mari iluziuni la, cea mai adâncă descurajare; 
dela o veselie nemotivată la o mâhnire până la plâne. 

IV. Discuţiunea faptelor. — Analizând starea sa morală și afectivă, 
constatăm că sentimentele nobile sunt pervertite sau nimicite. Sentimentul 
familiei este şters: el serie, că „ar fi muiat mânile în sângele tatălui 
său, dacă ar fi știut că astfel l'ar putea face s'ajungă, la ea“. Sacrificiile-
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morale şi bănești ce le face mătuşa sa, pentru a-i ușura poziţiunea, sunt ne- 
socotite de dânsul. Aceiaș amoralitate în ce priveşte concepţiunea, sa despre 
viaţa. socială. Convenţiunile sociale îl lasă, indiferent; e cu totul sireiri de 
legi și de principiile morale, eari cârmuesc societatea organizată; ne găsim 
în faţa unei cecităţi morale evidente. El nu poate aprecia, la adevărata, lor 
măsură, gravitatea, faptelor lui şi deci nici consecinţele lor. Nu-și poate 
da socoteala de situaţia, sa, după faptele petrecute, şi e deci exclus ca, vre-o 
reacțiune sănătoasă să se producă în spiritul său; din contra, devine preten- 

„ţios, vanitos, faţă de acei cari se apropie de dânsul, faţă de supraveghetori, 
de magistrați și chiar faţă, de apărătorii săi. | 

Satisfacţiunea, sentimentului, de care a fost; cuprins acum G ani, îi do- 
mină și instinctele şi judecata. Cu o ţenacitate excesivă vrea, să realizeze 
ideea ce reprezintă obsesiunea, sa, fără ca necoreetitudinca, absurditatea. și 
ridiculul actului să deştepte în sufletul său simţul moral şi facultăţile de 
control. A devenit; o victimă; a instinctelor şi sclavul obseşiunilor sale. De 
aci și un egoism sălbatee, un orgoliu ce explică multe fapte din viaţa sa, și 
cu cari se laudă. Se revoltă împotriva ideii că ar fi alicnat, se înfurie și 
nu vrea cu nici un preţ s'admită că purtarea, sa o poate justifica. Această - 
opiniune a altora precum şi condamnaţiunea. sa le consideră, ca acte de 
persecuție. . -- 3 i - 

Obsesiunea, sub al cărei imperiu este, îl împing la acte impulşive dela 
cari nu sa. putut abține,. nici în :penitenciar, nici în faţa. noastră. Fără 
nici o 'reflexiune, actul urmează ideii și atunci el devine violent, nu numai 
fâţă de cei din. jurul său, ci și cu propria sa persoană. . Ia 

Incapabil de a judeca sănătos, de a'și birui instinctele şi obsesiunea, 
pradă a acestei perversiuni a, sentimentelor morale şi afective, voința, și 
conştiinţa îi: sunt întunecate. 

In rezumat, M. G. paro logic şi fără incoherenţă în cuvintele sale. 
Plecând însă dela, un sentiment care, cu o fixitate nespusă, a cotropit în- 
treaga lui: fiinţă morală, el a ajuns la turburări de judecată și 'de voinţă, 
la perversiunea sentimentelor şi a, afecţiunilor sale, la naşterea; unor noui 
idei fixe, la, obsesiuni variate şi, prin ele, la impulsiuni periculoase și în 
cele din urmă la nimicirea reflexiunii şi a conștiinţii. : 

Considerând întregul faptelor, culese atât din dosarul instrucţiunii şi ” 
indirect dela persoane din familia sa, cât şi din examenul nostru direct, 
vedem că ne aflăm în faţa unui: individ care, atât prin stigmatele fizice 
cât şi prin starea sa mintală până la epoca. pubertăţii, dă dovadă de de- 
menerescență, fizică şi morală; și de o predispoziţie la turburări. psihice. 
Ajuns la o epocă critică a, aslolescenţei, este apucat de un sentiment către 
o tânără domnişoară, de una din acele stări de conștiință cari, când se 
produc la fiinţe degenerate şi predispuse, se transformă în idei fixe, 
ducând pe unele la delirul de persecuţiune, pe altele. la, delirul de gran- 
doare sau religios și în anumite condițiuni chiar la periencefalită difuză. 
„MG. aparţine acelei clase de maniaci raţionaţi sau lucizi cari, deși în 
aparenţă logici în mecanismul ideaţiunii, sunt excentrici, originali, in- 
corecţi până la, crimă. Tluziunile, interpretaţiunile eronate, ideile fixe, ob- 
sesiunile, impulsiunile la, furt, la, sinucidere, la, acte de violenţă, iată -prin 
ce s'a manifestat activitatea fizică şi mintală a lui M. G. timp de 6 ani 
de când, prin întâmplare la vârsta de 17 ani, a întâlnit pe :domnişoara 
S. In tot timpul acesta, el a fost incapabil de a. controla, cugetările şi ac- 
tele sale, a fost lipsit de conştiinţa de urmările actelor sale şi a devenit, 
încet și gradat, orgolios, vanitos, monoman și impulsiv.” Șederea în peni- 

85008. — Dr. M, Minovici. Tratat de Medicină Legală. 5
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tenciar n'a modificat starea aceasta: aci a fost iritabil, violent, copilăros, 
aci agresiv şi cu repetate impulsiuni la sinucidere. Lipsit de facultatea de 
critică şi de reflexiune, pradă a senzațiunilor şi a instinctului trasformate şi . 
pervertite, M. G. este un maniac în aparenţă lucid, dar tocmai pentru 
motivul acesta e periculos anturajului. său şi societății. . 

_Y. Coneluziuni - 

1. Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchid că:, M. G. e uu 
degenerat ereditar, cu foarte multă probabilitate de natură eredo-sifilitică. 

2. EL este atins de manie morală, stare patologică manifestată prin 
idei fixe, obsesiuni şi impulsiuni, sustrase controlului voinţei lui. 

3. Ca atare el poate săvârşi acte de acelea cari pot constitui un pe- 
ricol pentru societate, acte ce par a emana dela voinţa sa, dar cari în rea- 
litate nu sunt de cât un efect pasiv al cerebraţiunii sale alterate. | 
4. EL este impulsiv, periculos pentru sine și pentru societate, astfel 

că trebue supus unei îndelungi izolări speciale, de o durată nedeterminată. 

a . a ” * 

(Pe baza acestui raport, Curtea de Apel, S. III, din București, cu de- 
cizia No. 228 din 21 Martie 1897, reformează sentinţa Trib. Ilfov, S. II, 
c. c., prin care M. G. fusese condamnat la 5 ani închisoare, și pronunţă 
achitarea prevenitului. — Acest individ este în urmă expulsat din diferite 
orașe din Europa, iar ori de câte ori este arestat, parchetele respective 
cer raportul nostru despre starea lui mintală). 

G. NEBUNIE: SIMULATĂ 

"1, Preambulul: ă | 
II. Istoricul afacerii — Gh. Z., inculpat pentru falşifieare de tim- - 

bre; a fost încarcerat la Penitenciarul Văcăreşti la 25 Iunie 1901. El nu 
prezintă nici o turburare aparentă a facultăţilor sale intelectuale, In- 
strucţia, şi-a urmat mersul regulat, faptul a. fost pe deplin stabilit: Gh. Z. 
a făcut mărturisiri complecte, arătând pe complicii lui şi explicând în 
chip amănunţit cum, împreună cu aceștia, a operat falsificarea timbrelor, 
precum și locul unde a operat. | A 

„ TIL. Descrierea faptelor. — In cursul interogatoriilor ce i s'au luat, 
a răspuns în mod corect, dovedind o inteligenţă vie. La diferitele confrun- 
tări cu complicii săi, a mărturisit; deasemenea faptul. E 

O declaraţie a inculpatului, aflată la dosar, scrisă şi-subserisă de el 
- însuș, în care arată. proveniența banilor ce avea în casă şi. modul între- 
buinţării lor, face dovada că memoria sa la acea epocă nu era deloe 
atinsă. In aceiaş declaraţie indică numele a o mulţime de persoane pe cari 
le-a împrumutat, cu diferite sume de bani; arată precis numărul unui 
dosar dela Curtea de Apel S. III, unde are proces pentru sustragere. de 
vani. Această declaraţie constilue o piesă foarte importantă, căci ea 
probează până la, evidenţă, că în momentul când inculpatul a scris-o, nu 
suferea, de nici o alteraţiune a facultăţilor intelectuale. | | 

'Scrisul nu este tremurat, e destul de corect şi în conformitate cu 
gradul de instrucţiune şi poziţiune socială a inculpatului; frazele sunt 
destul de bune, nu dovedese nici incoherenţă, nici delir.. Declaraţia aceasta;
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precum am mai spus, e mărturia unei memorii perfecte şi-a unui pro- 
runţat spirit de ordine în afaceri. 

La, începutul lui Septembrie, deodată provenitul Gh. Z. a început să: 
dea semne de alienaţie mintală: era, într'o agitaţiune extra-ordinară, 
sbierea, cânta, vorbirea, îi era, cu totul incoherentă, ameninţa pe gardieni, 
insulta J ustiţia şi ameninţa cu moartea pe d-l Jude-Instructor Stelian Po- 
pescu și pe d-l San-Marin; se mânjia pe mână și pe faţă cu escremente 
— pe cari-le ținea într'o sobă —, spunând că e alifie cu care se unge ca 
să-i treacă bubele ce le are. Tot cu escremente spoia şi pereţii celulei. 

Noaptea, făcea un sgomot infernal. 
Directorul penitenciarului, făcând cunoscut aceasta d-lui Judecător 

de Instrucție, s'a dispus trecerea lui Gh. Z. în pavilionul de alienaţi din 
penitenciar, spre a fi observat. Este de notat că în acest timp, era ţinut 
într'o celulă alăturată un deţinut C. O. cars ă fost auzit de un altul, 
cum îl învăţa pe Z. să facă pe nebunul — ca să scape de urmărire. 

". Dela 7 Septembrie 1901, de când a fost internat în pavilionul de 
alienaţi dela Văcăreşti, Gh. Z a trecut printr'o mulţime de faze, a pre- 
'zintat felurite simptome pe cari le vom expune în ordine cronologică: 

La, început era foarte agitat, zi şi noapte se plimba prin cameră, 
vorbea, gesticula, ameninţa, cu moartea, pe d-l J udecător, care l-a adus în 
balul acesta; spunea, că după ce va eşi din pușcărie, va omori pe toţi aceia 
curi lau denunțat. Cu personalul nu cra: agresiv. Deasemenea nu refuza 
alimentele. . . 

Ia examenul ce i-am făcut atunci, am constatat: figura obosită, - 
faţa palidă, pupilele egale, bătăile cordului normale; în ce priveşte diver- 
<ele organe,. nici o turburare manifestă. Uşoare tremurături î În degete. Pe 
corp și membre nici un semn de violență. Privirea mobilă şi vie. Răspun- 
surile cu totul incoherente: intrebat asupra numelui său, declară că nu 
ştie cum îl cheamă; altă dată spune că-l chiamă Petre Ionescu; totuşi stri- 
gat pe nume — fără veste — se întoarce să vadă cine îl strigă. Intrebat 
asupra, timbrelor falsificate, se agită, răspunde fără nici un şir, negând 
că ar fi falsificat vre-o hârtie. Din vorbirea lui incoherentă, nu se constată 
idei de grandoare. nici de avuţie; deasemenea, nu constatăm halucinaţii sau 
iluzii. Cecace caracterizează starea lui, este o agituţiune fără, acte de vio- 
lenţă, manifestată prin gesturi desordonaie, vorbire fără şir și o am: 

- nezie foarte pronunţată. 
In deosebi la vizita medicală, era mai a gitat, vorbea iare şi incoherent;, 

întrebuința expresiuni triviale la adresa judecătorilor şi a medicului legist, 
se plângea, de durere de cap, de ameţeală; spunea că a fost bătut în timpul 
instrucției. . 

După două săptămâni a început a se mai linişti, infirmicrul însă ne 
face cunoscut că, în timpul nopţii, Gh. Z. are adesea atacuri de epilepsie. - 
Inainte de a fi internat în acest pavilion, n'a avut, nici odată, asemenea 
accese. Intrebat asupra lor, ne spune că trebue să-i vie din cauza, bătăilor 
ce a, suferit. la Instrucție; altă dată însă ne spune că, din cauză că se gân- 
dește într'una la, femeia, și copilul lui şi vede situaţiunea în care se gă- 
seşte, fără să- şi dea scama se irită, începe să vorbească singur, gesticu- 
lează, umblă prin cameră şi cade jos amorţit, fără cunoştinţă. | 

Niciodată nu i-au venit asemenea atacuri în tirapul zilei: nu s'a ob: 
servat convulsiuni în timpul atacurilor, nici emisiunea, involuntară de 
urină, nici mușcarea limbii; aceste atacuri nu'erau urmate nici de abatere 
sau oboseală, nici de tristeţă; î în căderea lui, în timpul atacurilor, n nu și-a, 
produs nici odată leziuni pe faţă, corp sau. membre. Tjeasemenea, trebue
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notat; că, în pavilionul de alienaţi, dela penitenciarul Văcăreşti, unii bol- 
navi au zilnic atacuri de epilepsie. | 

La 12 Octombrie, reclamă că i-a venit soţia și n'a fost lăsat s'o vadă. 
Ia 21 Octombrie, la vizita medicală, spune că „se face mitropolit, că. 

a vorbit prin telefon cu Mitropolitul și i-a promis că-și dă dimisia și în: 
locul lui are să stărne să-l numească pe el“; că „are trei milioane de dat: 

-pe la deputaţi, miniștri“ și că, „cu așa: protecţie Regele o să aprobe să-l 
facă Mitropolit; că azi doar banul e tot; ce e“... . și urmează o divagaţie in-- 
terminabilă pe această temă. i 

La 26 Octombrie, reclamă că „nu i se dă voie să ia despăgubirile dela, 

Societatea de Asigurare pentru nişte case ce i-au ars astă-noapte la. 
Bârlad“; „el a vorbit la telefon cu chiriaşul lui care-i plăteşte 3000 lei 
chirie pe an“. Intrebat la ce telefon a vorbit, trece într'o cameră alăturată 
şi arată coșul de sobă; dus ca să vorbească, se supără, 'se suie pe un 

seaun ca să ajungă cu gura; la coș şi începe să strige spre coş, înjurând și. 

gesticulând. Apoi, la observaţia că nu primeşte răspuns, sparge o sticlă. 

ce era, pe fereastră, de necaz că i s'a stricat telefonul și pleacă fără să mai 
voiască a răspunde. ae a 

"Este, de observat, că toate aceste idei delirante și această stare de agi- 

taţiune le manifestă numai în timpul vizitei modicale, în restul zilei este: 

liniștit, vorbeşte bine eu'ceilalţi bolnavi, nu pomeneşte nici de avere, mici 

de mitropolit, nici de telefon. Observat de aproape de gardian şi infirmier,. 
ma fost surprins nici odată în atitudine de ascultare sau ca, şi' când ar 

vorbi cu cineva, sau urmărind ceva cu privirea. Somnul și apetitul sunt bune. 

„Văzând că această stare continuă și pentru a putea..fi observat;și 
în timpul nopţii — când se pretinde că-i vin atacuri de epilepsie — am 

cerut internarea lui 'provizorie la Institutul „Caritatea” al d-lui Profesor” 
Soutzu; dar aci, dela 15 Noembrie 1901 de când a fost internat, până la 

22 Decembrie când a fost din nou adus la: Văcărești, n'a avut nici un atac: 

  

de epileprie, | | Me 
„De atu ci până în prezent, a continuat să fie în aceiași stare. De două 

ori a mai prezentat atacuri epileptiforme. Uneori este agitat, proferă ame- 

ninţări, înjură, se dedă la fapte dezordonate; dar, amenințat că va îi pus 

în celulă, se linişteşte imediat. Mai în totdeauna această stare de agitaţiune 

precede vizita medicală; după vizită, inculpatul se comportă, faţă de ceilalţi 

bolnavi, ca şi când ar fi în întregimea facultăţilor mintale. | 
De pe la începutul lunei Februarie, a început a manifesta idei de- 

persecuție; spune că „doctorii îl îndoapă cu otrăvuri”; — că „d-rul Soutzu 

i-a dat atravă, ca să-l adoarmă de tot”, şi refuză să ia doctoriile, până ce. 

nu vede că iau şi ceilalţi bolnavi. 
Adus într'una, din zile la cabinetul d-lui Judecător de Instrucție, am 

căutat să profităm şi de această, ocazie, pentru a-l examina. A. fost impo-— 

sibil să obținem de la el vre-un răspuns, cât de puţin conform cu între- 

bhările. Se plimba agitat prin cameră, cu mâinile în buzunar, părea că nr 

recunoaşte pe nimeni, deşi stătusem cu cl de vorbă în repeţite rânduri. 

Care nu fu însă surprinderea noastră, când Ja un moment dat, în faţa tu- 

turor, scoate din buzunar un pacheţel de hârtie şi mușcă din el; la obser- 

vaţiunea unuia din noi, că s'a prefăcut că mușcă din conținut, că în reali-- 

tate ma muşcat; decât; din hârtie, scoate din nou acel pachet și mănâncă, şi 

conţinutul. In acea hârtie erau înfişurate materii fecale. Se vedea în 

acel moment, pe faţa lui, 'scârba ce-i producea acea experienţă și făcea 

mișcări repezi de deglutiţie pentru a înghiţi mai repede. Pretindea că sunt: 

dootorii ce îi le-a dat medicul la “Văcărești şi a cerut apă să bea după ele.
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De trei ori în faţa tribunalului a comis acte atât de extraordinare, 

încât a trebuit să so amâne judecarea. procesului lui. Odată, drept răspuns 

la primele întrebări ale d-lui președinte, a început să cânte „Lrăiască 

“Regele” şi să vocifereze; altă dată a cântat „Deşteaptă-te Române” şi fiind 

oprit de un soldat, s'a aruncat cu furie asupra lui, încât abia a putut îi 

scos din sală; altă dată, cum a intrat în sala de şedinţă, a aruncat cu pă- 

Tăria în d-nii magistrați și, înjurând, căuta să se repeadă asupra lor. In 

toate aceste rânduri, înainte de a, sosi la Tribunal, nu dedea, semne de agi- 

“aţiune; de asemenea, când se întoarce la Văcărești, era destul de liniștit 

orbea bine cu bolnavii. Intrebat de noi, de ce se dedă la asemenea acte, 

răspunde că nu știe, că n'a fost la tribunal, că n'are judecată cu nimeni. 

a) Antecedentele. — Gh. Zi: este născut în comuna Lupeşti, judeţul 

Covurlui, din. părinţi români, muncitori agricoli; e necăsătorit, de pro- 

fesie liberă, locuind în urmă la Bucureşti, str. . . , Nr. 10. Părinții săi 

nu trăese; ei nici m'au fost alcoolici, nici nau suferit de vre-o boală, min- 

tală; el are un frate și o soră, după mama, vitregă; sora lui sufere de epi- 
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Fig. 171. — Fotografia lui Gh. 7. Fig. 172 — Fotografia lui Gh. ZA 

"(văzută din faţă). - (în profil). 

lepsie. A făcut 4 Clase seminariale la Huși, a, fost servitor la Institutul 

Bacteriologic, de unde a fost congediat, după cum ne-am informat, din 

cauza unor escrocherii ce făcea cu liberarea buletinelor de analiză a uri- 

nelor. A. fost cât-va timp dascăl de biserică. A băut întotdeauna, mult, şi 

în ultimul timp făcea: întruna chefuri; aceasta, s'a stabilit; la instrucţie 

şi însuș inculpatul nu neagă. A suferit de blenoragie şi sifilis, are gan- 

glionii inghinali puţini măriţi şi semne de adenite supurate. Nu ştim dacă 

a suferit vre-o dată de vre-o boală gravă; când a fost arestat şi în timpul 

instrucției, nu suferea de nici o boală. E 

b) Starea prezentă. — In cele cuprinse mai jos, arătăm starea în care 

se prezintă inculpatul, în timpul de faţă; dar această stare s'a menţinut 

aproape aceiași de la început până acum, întreruptă fiind numai, când 

de violenţe şi de agitaţiuni, când de atacuri epileptiforme, când de acte cu 

totul extraordinare, ea. cele petrecute la tribunal. : a 

„Gh, 4. (fig. 171 şi 112) este de 41 ani, de. statură înaltă, bine 

conformat şi desvoltat. Pe corp şi membre nu are nici un semn de violenţă 

recentă. Pe unele părţi ale corpului are semne de cicatrice vechi și varice
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pe gambe. Tosticulul stâng este micșorat, retractat la, intrarea canalului 
inghinal ŞI puţin dureros; inculpatul de cât-va timp se plânge de durere 
în această repiune și cere medicamente, pentru a. le calma. Pe craniu şi faţă 
nu constatăm semne de degenereşcenţă. 

Examinând în parte diferitele organe interne, nu constatăm nici o 
turburare apreciabilă în, funcţionarea lor. Somnul este liniștit, neîntrerupt 
de vise terifiante, halucinaţiuni, sau de vre-o stare de agitaţiune, afară 
de cazurile când a avut pretinsele atacuri de epilepsie. Sensibilitatea gene- 
rală păstrată; în ce privește diferitele simţuri, deasemenea nu găsim nici-o 
turburare sau perversiune. Pupilele egale, reacţionează foarte bine la, lu- 
mină şi distanță, Nu există tremurături ale limbii sau ale buzelor, nici în 
stare de repaus, nici în cursul vorbirii; uşoare tremurături mici și isocrone 
ale degetelor. Nu se observă nici o particularitate sau dificultate î în mers. 
Reflexele rotuliene, normale, 

" In-vorbire nu constatăm nici o turburare, nici ezitare, nici tremurături, 
nici repetirea, sau lipsa. vre-unei silabe. Vocea este sonoră, plină; vorbele 
sunt articulate clar și se urmează unele după altele, fără întrerupere sau 
ezitare, Frazele sunt bine construite, fără lipsuri şi bine legate între ele. 
In scris 'deasemenea nu constatăm nici o particularitate caractetistică vre- 
unei boli mintale. Când lam pus să seric, la primele cuvinte săreu câte o 
literă; observându-i acest lucru și spunându-i -i să nu se prefacă, a conti- 
nuat a scrie fără să mai sară vre-o literă; comparând felul lui de a scrie, 
acum în urmă, cu declaraţia, scrisă de el, pe când nu prezenta nici-o tur- 
burare mintală, nu observăm vreo mare deosebire; literele sunt bine făcute, 
fără tremurături, liniile sunt drepte, construcţia frazelor destul de corectii. 

EI se supune voios la examenul nostru;- atitudinea sa este cuviincioasă, 

mișcările normale, conştiente şi contrastează cu vorbirea, sa, incoherentă. 
Din informaţiunile ce avem, în relațiunile ce are cu ceilalți bolnavi, nici 
odată n'a manifestat vre-un delir, nici nu are vorbirea incoherentă. Simțul 
de conservare neatins; se îngrijește de persoana lui, — la cea mai mică 
durere ce simte, reclamă ajutorul medical; reclamă porţia de spital și - 
mâncare bună, — se vaită de higul nopţii din cameră, de îmbrăcămintea 
insuficientă și deteriorată, ete. etc. In sfârșit, în viaţa zilnică obicinuită 

„se comportă ca un om care-și dă perfect seama de nevoile sale şi de condi- 
țiunile plăcute sau neplăcute, în cari se găsește, 

Atenţiunca la el, ca şi percepţiunea, nu sunt slăbite. ba încă se con- 
stată o încordare a atenţiunii, desigur pentru a putea prinde tot ce se spune 
În jurul. lui şi a se feri de orice surprindere, Răspunsurile lui nu ur- 
mează imediat întrebărilor şi repetă, de multe ori întrebarea ce.i se face,— 
dar aceasta, spre a câştiga, timp, spre a nu se trăda printr'un răspuns con- 
promiţător. De altfel răspunsurile lui sunt aproape invariabile: „nu ştiu, 
— nu-mi aduce aminte“, — mai cu seamă când este vorba de faptele cei 
se impută; și urmând acest plan adoptat, răspunde: „nu ştiu” sau „nu- mi 
aduc aminte”, — atunci când ştiu e că, la asemenea, întrebări, un alienat 
în stare de demenţă înaintată, nu poate răspunde. Intr'adevăr, este foarte 
rar ca un alienat, — afară numai dacă n'ar fi într'o stare de demenţă 
complectă, cecace este departe de a, fi cazul lui Gh. 7. — să nu poată 
da, un răspuns acceptabil asupra stării sale civile, asupra vârstei sau asupra 
locului nașterii sale, 

Dar să dăm aci câte-va din răspunsurile sale. pentru a putea, judeca 
mai bine valoarea lor, şi pentru a putea discuta, la ce anume formă de 
boală mintală se poate alătura cazul lui Gh. Z. 

Cum îl chiamă pe tatăl tău? — „Dapoi eu știu? D-l Dr. Minovici o
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fi ştiind. mai bine, eu n'am nimic de cât corpul ăsta şi sufletul, care e 

plin de toate nenorocirile, 

“De câţi ani eşti? — „De vre-o 58 ani“. SE 

Ştii când. eşti născul? — „Nu ştiu; când am venit pe lume, am venit 

aşa, om marei, :. 
Părinţi ai? — „Nu ştiu. Cercetaţi şi Dvs., că mergeţi prin Bucureşti. 

Ai fost însurat? — „Am avut o mulţime de femei, dar nu am pus 

pirostrii pe cap“. | 
Unde ai învăţat? — „Mă pricep din experienţă la toate, mam învăţat 

nicăeri“. | _ N 

“Ce serviciu ai avul? — „Hm! Ce serviciu? păi de unde ştiu cu? cu am 

fost liber în viaţa, mea, am făcut ce am voit și urşi am jucat, de ce: 

m'ai căuta — aceea, mă; găsești. Dar de co nu m'ai întrebat, dela început, 

că acum am uitat?“. ” 

Ai fost dascăl la biserică? — „Ştiu să cânt, dar nu ştiu dacă am fost. 

Eu ştiu de toate, tot ce e pe lume”. 
Dar timbre de ce ai falsificat? — „Ce timbre, aia e o idee prostească 

a omului; că eu când am lăsat pe om, nu am zis să facă averi“. | 

Insistând asupra acestei întrebări, el răspunde: „Nu ştiu nimic, Dacă 

mă voiu îndrepta îmi voiu aduce poate aminte; acum nu pot, că am boală 

la cap“. 

Spune ce boală ai şi ce simţi? — „Apoi eu să vă întreb pe Dys., 

“cu, doctori, să-mi spuneţi din ce-mi provine durerea de cap. Aud, uneori 

noaptea, uneori și ziua, glasuri cari îmi spun vorbe urîte, mă face idiot, 

bigot și mă aduce în stare de enervare; mai înainte nu auzeam să fie vre-o 

patru luni; apoi se face ca un întuneric înaintea ochilor şi se face ca o 

“ceaţă, ca o verdeață, de nu pot să văd înaintea, ochilor, şi aceasta mai cu 

seamă când sunt emoţionat, sau mă speriu de ceva. După mâncare am câte- 

odată crampe la stomac“. - - „r 

De ce nu te faci cuminte — să te judeci? (La această întrebare, se 

agită, se plimbă prin cameră, gesticulând și răspunde cu vocea aprinsă): 

- „Cum să mă judec? Nu ştiu nimic, n'am nici un proces, eu n'am avere, . 

sunt singur“. | | 

'Precând la altă ordine de idei, i-am pus mai multe întrebări, 

pentru a-l examina sub raportul memoriei lui, în ce priveşte ideile 

abstracte şi dacă poate face oarecum socoteli elementare. Ne spune că 

nu poate socoti decât până la 30. Intrebat cât fac 4 şi cu 5, începe a 

număra pe degete şi răspunde: 9; alte ori ne răspunde greşit, la întâm- 

plare: 10 +13 =29, 5 X 3= 18. La, întrebarea câte fac 3 X 8, răspunde 

20... dar cu o ezitare, ca şi când ar fi voit să adauge și pe î; “dar apoi 

a revenit' şi răspunde repede 20. | 

Câte ore are ziua cu noaptea? — „19 — Adu'ţi aminte, nu sunt 24? 

„Dacă spui D-ta 24, așa să fie, dar eu știu că sunt 12%, | 

Câte anotimpuri sunt? — „Trei: vara, iarna, şi toamna. . Să 

Este inutil, socotim, să prelungim această expunere de întrebări şi 

răspunsuri; în felul “acesta seamănă unele cu altele, şi se vede că răspun- 

- surile sale nu intră în cadrul nici unei forme de alienaţie mintală. Din 

aceste răspunsuri se constată, că pricepe foarte bine obiectul întrebărilor 

şi că, pierderea memoriei ce o arată e simulată, căci lăsat mai mult timp 

să vorbească, se suprinde şi vită că trebue să uite. Nu ştie câţi ani are, 

pici ce servicii a ocupat, nici nu recunoaște să fi cunoscut vreodată pe 

tovarășul său Bailler, pe care i-l prezentăm; dar ştie că doctorul Minovici
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este medic-legist și medicul 'Loatrului: Nu cunoaşte pe d-l Judecător de 
Instrucție, nu știe că a fost la tribunal, că este acuzat de falşificare de timbre, totuşi se surprinde și ne spune că „i se face negru înaintea ochilor, când îi vede strânși pe judecători la şedinţă“ -și că „dacă îl vom duce 
acolo, el nu poate prevedea ce are să se întâmple“. Insistând “asupra acestor contraziceri, se supără și nu mai răspunde direct la, întrebare, în- cepe a vorbi de Regele Carol, că „el ne ţine pe noi -şi 'ne învaţă să-l 
torturăm“, ete, Iși aduce aminte că a fost la Institutul D-lui Dr. Soutzu - şi că i se administra, seara doctorii, și nu ştie de câte ori'i se dă în temniță 
de mâncare, spunând 'că o singură dată, sau că mănâncă când vrea. In 
unele împrejurări această amnezie dispare. Când a venit fosta lui amantă 
cu mama ei, să-i aducă de ale mâncării, le-a luak la înjurături și le-a 
gonit, spunându-le că „s'au învoit cu Judecătorul de Instrucție şi au venit 
să-l spioneze și să vadă dacă se preface că este nebun”. Această amnezie, 
care se manifestă îndată ce este întrebat, nu se arată în acţiunile sale de 
tot momentul. | - 

IV. Discuţiunea faptelor. — Să rezumăm în puţine cuvinte principa- 
lele simptome ce se observă la Gh. 7. și să cercetăm, în ce categorie de bolnavi putom să-l aşezăm: e 

'1.- Debut bruse al unei boule mintale cu stare de apitațiune, acte de- 
zordonate, delir incoherent şi o amnezie foarte pronunţată, cu deosebire 
în ce priveşte faptele pentru cari este inculpat; după câtă-va vreme, survin 
atacuri epileptiforme, apare apoi delir de grandoare, mai târziu şi idei de 
persecuție; agitaţiune, extravaganţe și violenţe în faţa d-lor magistrați, 
în zilele înfățișării procesului său. Persistenţa amneziei, dar în acelaş timp 
lipsa simptomelor somatice și regulata funeţionare a diferitelor sisteme şi 
aparate ale organismului, 

„2. In paralizia generală, debutul este de obieeiu încet, insidios şi are 
o durată de mai multe luni, în care timp încep a apare oarccari semne în- 
teleetuale caracteristice, cari au lipsit cu totul la Gh. 7. precum semne 
de debilitate intelectuală, incapacitate de lucru sau, din contra, acti- 
vitate dezordonată, lipsa de atențiune, amnezia faptelor recente, turburări 
în scriere; dar în cazul nostru, din contra, am văzut că boala a. isbuenit 
brusc în țimpul unei bune sănătăţi. Modul cum Gh. 7. proceda la. falsifi- 
carea colilor timbraie și la vinderea lor, dovedeşte o îndemănare și o putere 
de inteligenţă de care nu este capabil un paralilic general. 

3. Din declaraţia lui aflată la dosar, nu se dovedeşte nici o iurburare 
în scriere, iar din initerogatoriile lui reese, că memoria şi facultăţile lui inte- 
lectuale în genere nu erau deloc alterate. Dar acum. când Gh. 7. sar 
găsi în perioada confirmată a paraliziei generale, nu. constatăm nici unul 
din semnele fizice caracteristice acestei boli: nu sunt turburări ale vorbirii. 
nici ale vederii, nu există tremurături ale limbii sau inecordonanţă în miș- 
cările ci: nu există turburări oculo-pupilare, nici de sensibilitate. A fară de 
turburările memoriei, pe cari pentru motivele mai sus -arătate le credem 
simulate, nu constatăm slăbiciune a facultăţilor sale intelectuale; incul- 
Patul are simţul de conservare păstrat, cunoaște consenienţele, îi lipseşte 
satisfacția aceea neroadă, stupidă, a paraliticilor generali. 
„* “4. In mania acută, sunt prodrome, consistând în insomnii, cefalalgie, 
turburări digestive în acelaș timp cu o excitaţiune fizică sau o fază de de- 
presiune morală, simptome ce nu au fost observate la Gh. 7,., precum nici 
acele turburări în mobilitate, mimică, gesturile maniacilor acuţi, mobili- 
tatea ideilor, locacitatea aecea exagerată însoţită. de iluziuni sensoriale și 
ualucinaţiuni. In această afecțiune memoria este exaltată ca şi toate cele-
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Jalte facultăţi, ceeace provoacă lipsa de altențiune a bolnavului, care nu 
poate răspunde la chestiuni. 

Amnezia. ce o arată Gh. Z. nu poate fi atribuită epilepsiei, căci, în a- 
ceastă boală, amnezia este simplă şi priveşte numai timpul cât a durat 
atacul de epilepsie; de asemenea nu poate fi atribuită alcoolismului, căci 
în asemenea cazuri nu apare brusc. 

5. Atacurile epileptiforme ce a prezentat, am văzut că nu au carac- 
terele atacurilor de epilepsie, nici nu ţin de paralizia generală, căci Lipsesc 
celelalte simptome ale acestei boli. 

Dacă nu au fost simulate, ar putea să fie datorite alcoolismului căci 
am văzut, că Gh. Z. prezintă, oareecari semne ale intoxicaţiunii alcoolice, 
“precum tremurături ale degetelor, dispepsia; tot acestor cauze 'ar putea 
fi atribuite halucinaţiunile ce pretinde că are uncori.. . 

G. Gh. 7. nu prezintă nici stigmatele fizice ale unei stări de de- 
generescenţă pronunțată, oa-să ne facă să admitem, în cazul acesta, o 
manie degenerativă. 

Cum vedem, cazul lui Gh. Z nu intră în cadrul nici unei boli mintale 
bine caracterizate; nu rămâne dar, decât să admitem că Gh. Z. simu- 
lează nebunia. Ceeace ar putea face ca el să fie luat drept alienat, sunt: 
stările de agitaţiune însoţite de actele extravagante şi de violenţă, -la. 
cari s'a dedat în faţa tribunalului; faptul că s'a mnânjit cu materii fecale 
şi chiar a mâncat, lipsa memoriei cu totul extrordinară ce prezintă. 
Dar aceasta nu sunt caracteristice nebuniei ei sunt conforme cu ideile 
false ce are vulgul despre nebuni, și așa fiind, este natural ca Gh. Z., voind 
să simuleze nebunia, să cadă în exagerările ridicule ce “am arătat. 

-Y. Concluziuni 

]. Din cele mai sus deserise, subsemnatul conchide că individul Gh. Z. 
se preface că este nebun. 

2. Nu este de mirare ca, e continuând cu această. prefacere, să devic în 
realitate nebun, după cum s'au văzut multe cazuri. 

7. RECONSTITUIREA UNEI CRIME PRIN EXPERTIZA 
SCHELETULUI FRAGMENTAT 

|. Preambulul. — Prin ordonanța de zi (din 25 August 1911) a judecă- 
torului de instrucţie al Trib. Dâmboviţa, am fost invitat de a examina 
niște oseminte şi a răspunde la următoarele întrebări: 

nl Dacă osemintele aparţin unui om de sex masculin sau femenin; 
19. Ce vârstă, ce înălţime și aproximativ „ce constituţie : să fi avut, 

persoana căreia aparțin acele oseminte și dacă s'ar potrivi cu semnalmen- 
tele dispărutului Marin Popescu; 

„3. Ținând seama, de condiţiunile în cari s'a produs procesul de des- 
compunere a cadavrului, a se determina aproximativ data îngropării și 
dacă ea ar corespunde epocii de 4—5 Decembrie 1905 când Marin Popescu 

a dispărut din sat; 
d. Dacă se răsese urme de violenţă pe aceste oseminte, pe ce anume 

oase, "dacă sunt vechi şi cu ce anume instrumente sunt făcute; | 
„+5. Dacă petele roşietice-închise depe cutia craniană - „denotă că s'a 

aplicat asupra vietimei lovituri pe când era în viaţă, sau dacă s'au produs 
+ontuziuni prin căderea craniului pe un corp tare şi dacă se găsesc alte 
urme de violenţă pe acel craniu;
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„6. Dacă bueăţile de țesătură ce s'au găsit pe locul unde s'au desco- 
perit. oseminiele, sunt de sac sau de altceva;. | 
1. "Finând seama de tăeturile ce s'ar observa în partea stângă a ma- 
xilarului inferior, cum și pe secţiunile de pe axis, sar putea trage conelu- 
zsunea, că Marin Popescu a putut fi omorât în noaptea de 4—5 Decembrie: 
prin lovirea cu un corp greu şi tăics (barda sau topor) în timpul.când 
dormea, şi în ce poziţiune s'ar fi aflat decedatul (victima)'?. A 

Astăzi 5 Septembrie 1911, procedând la facerea, acestei expertize, 
după depunerea, jurământului cerut de lege în prezenţa D-lui Jude-In- 
structor al Trib. Ilfov Cab. Nr. IV (comisie rogatorie) am constatat, ur- 

mătoarele: 

II. Istoricul afacerii 

In noaptea de 4 spre 5 Decembrie 1905, a dispărut în împrejurări 
suspecte din comuna Boţești jud. Dâmboviţa, locuitorul Marin Popesca. 
Cu câteva zile înainte de dispariţia sa, acesta, întorcându-se beat dela o- 

nuntă, după ce s'a luat la ceartă cu soţia sa Marga, s'a culcat în pat. Pe: 
când dormea a fost omorât, iar cadavrul ciopărţit a fost ascuns. Bănue- 
lile crimei au căzut asupra soţiei victimei şi asupra lui Ion Vasile, unul 
din cumnaţii lui Marin Popescu. — Instrucţiă neavând suficiente ele- 
mente de convingere, afacerea a, fost, provizoriu, clasată. | 

Intâmplător, în dimineaţa, zilei de 2 Iunie 1911 (după 5 ani dela 
dispariţia lui Marin Popescu) o femee din satul. Boţeşti, păscând vitele: 

_pe islazul sătenilor de pe coama dealului dela spatele satului, a găsit, în 
vâleeaua 'Teișului, o opincă îngropată pe jumătate în nisip, şi trăgând de 
dânsa, apăru un os, apoi altele și în finc, săpându-se pământul în acel loc, 
s'a dat de nişte oseminte omenești îngropate în albia torentului inter- 
mitent. In seara zilei precedente, căzuse o ploaie repede, torentul venise 
mare şi furios şi, mâncând fundul albiei, descoperise oasele, iar parte: 
din ele le-a târât mai departe în sensul scurgerii lui. | 

Aceste oase erau aşezate în dezordine, unele peste altele, caşi cum 
ar fi fost băgate într'o groapă mică şi adâncă. Oasele picioarelor, opincile: 
şi craniul au. fost găsite mai la suprafaţă, iar în fund, la o adâncime 
de 70—80 cm., oasele mâinilor, iar printre elo s'a dat de niște resturi 
de sac putrezite. Nu.s'au găsit urme de îmbrăcăminte. 

'Pinându-se seama, de modul cum s'au descoperit opincile, rămășițele: 
de sac şi osemintele puse grămadă unele peste altele, de mica întindere 
de teren pe.care aceste lucruri au fost îngropate, cum şi de faptul că | 
unele oase nu sunt întregi, ci au capetele separate prin sceţiuni regulate, 
d-l Judecător de Instrucție crede că cadavrul.-nu a fost așezat în pământ 
întreg, ci, dimpotrivă după ce a fost ciopârţit, fragmentele au fost trans- 
portate în saci şi îngropate grămadă. - | 

Din capul locului, s'a, bănuit că aceste oase aparţin dispărutului Marin 
Popescu. Un frate al acestuia. afirmă că-l recunoaște după dantură (după. 
lipsa unor măsele scoase în viaţă), precum și după opinci făcute din 
piele groasă de tâlpă și lucrate în mod special în ţinte de fier, iar nu 
încreţite şi cusute cu cureluşe cum se fac de obiceiu. Opincile au fost 
recunoscute de săteanul care le-a lucrat; pentru Marin Popescu în iarna 
dispariției lui. 

In .fine, d-l medic al Circ. Tătărani din Jud. Dâmboviţa examinând 
aceste oseminte, în urma învitaţiei d-lui Judecător, a conchis: - „. 

„Rămășițele 'scheletice găsite în Vâlceann 'Teișului, pe teritoriul
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„comunei Boţeşti (jud. Dâmboviţa), aparţin unui om de sex bărbătesc, 

„de vârstă matură, de talie :aproximativ 110—173 em. “Aceste rămăşiţe: 

„sunt ale unui cadavru îngropate de mai mulţi ani (4—5 ani), Exa- 

„minând am constatat că ambele oase ale. braţelor (ambele humere) aw 

„pe ele semne de tăeturi spre extremitatea superioară; mai ales humerul 

„stâng are o urmă adâncă, făcută cu un corp ascuţit. Capetele ambelor 

„humere sunt despărțite de corpurile oaselor, pare că tot prin un mijloc 

violent. După'semnele ce constatăm pe aceste oase, nu putem preciza dacă 

„moartea, a, fost pricinuită de loviturile ce le-ar fi produs, sau dacă moartea 

„a fost anterioară lor“. 
" Faţă de constatările de mai sus, Instrucţia, presupune că, în noaptea. 

de + spre 5 Decembrie 1905, pe când. dormea, Marin Popescu a fost. 

omorât, prin lovituri aplicate pe gât, de către soţia sa Marga, iar ca- 

davrul a fost ciopărţit în bucăți şi transportat în sac dela, casa, lui în pă- 

dure până în Vâlceaua, Teișului, unde a fost îngropat în albia pârâului. 

În ziua de 14 Septembrie crt., împreună cu d-l Judecător Nacian, 

ne-am transportat în comiina. Boţeşti, spre a studia natura terenului în 

care au fost găsite aceste ''oseminte. 

III. Cercetări medico-legale 

Generalităţi. — Scheletul trimis e constituit din următoarele oase: 

1) Capul cu maxilarul inferior; 2) din coloana vertebrală nu există 

decât 4. vertebre: atlas, axis și ultimele .2 vertebre lombare; 3) toracele: 

_9 clavicule, 5 fragmente de coaste diferite, omoplatul drept; -P) 2 oase iliace, 

„sacrul; 5) membrele superioare: 2 humerusuri, cubitul şi radiul drept şi 

al 5-lea metareapian drept; 6) membrele inferioare; femurul, tibia, pe- 

roneul, astragalul, calcaneul şi ultimele 3 metatarsiene drepte; capul fe- 

murului stâng, tibia, peroneul şi caleaneul stâng. , 

“Toate aceste oase sunt separate, izolate. Spre capetele -unora din 

ele şi mai precis în jurul suprafeţelor articulare, în locurile de inserţie 

a tendoanelor, mușchilor, se găsese urme de părți organice cu totul trans- 

formate, saponifiate şi încrustate cu calciu, având culoarea varului alb. 

Ele sunt aşezate în depozite groase, grase, onctuoase, neregulate, ade- 

rente 'de os. Se topesc în. mare parte în eter. - 

Tesutul cartilaginos -nu. există. Suprafeţele articulare au cartilagiul 

de încrustare prefăcută într'o pătură subțire osoasă, care face corp cu osul; 

suprafaţa, lor, netedă, are o culoare cafenie, la fel cu restul osului. 

"Oasele au o culoare brună, uniformă, murdară; sunt umede, pline de 

apă în țesutul spongios. Spre capetele unele din ele sunt încă pline de 

găsime. 
Si 

De suprafaţa lor exterioară aderă nisip şi humă, asemenea terenului 

în care au fost îngropate. | 
"Poate oasele sunt normal conformate, de desvoltare matură şi com- 

plect osificate. Epifisele sunt complect sudate. Nu prezintă nici o alte- 

raţie patologică, nici un viciu de conformaţie sau de desvoltare. Asperi- 

- tăţile, crestele, canalele și găurile sunt bine marcate. 

“Greutatea, ficcărui os e în raport cu volumul lui, iar consistenţa 

oaselor este proprie unui schelet de adult bine conservat. Țesutul spon- 

gios şi cel compact sunt proporţionate. | 

Oasele sunt bine păstrate şi apartin unuia și aceluiași schelet, 

Pe unele din aceste oase se găsesc leziuni traumatice, după cum se 

"va vedea' mai departe:
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a) Capul. — 1. Craniul: Suprafaţa externă este presărată cu depozite 
albe murdare de grăsimi saponificate și calcificate (aderente), de nisip şi 
humă; restul suprateţei are o culoare brună- -pătată, murdară; suprafața. e 
lucie, fără eroziuni, fără nici o alteraţie proprie descompunerii osului. 

Numai oasele subțiri ale pereţilor interni 
. | " orbitari şi lamele etmoidale sunt distruse. 

Restul craniului e bine conservat. 
Diametrii exteriori măsoară: A — P= 

17,5; diametrul vertical (dela gaura oeci- 
pitală Ja bolta craniană) — 15,1; BP = 
14,2. Aceste măsurători arată un craniu 
înalt, bombat în jumătatea posterioară; ju- 

CC decând. după părţile de sus ale frontalu-. 
lui şi bolțile parietale, capul individului ar 
Îi putut prezinta o ușoară creastă dinainte 
înapoi, dar numai dela frunte în sus și 
înapoi. 

Suprafaţa interioară a craniului este as- 
pră, tapetată de depozite nisipoase, intim 
aderente, iar interiorul cavităţii craniene 
conţine cerccrul care arc forma unui glob 
izolat, umplând aproape jumătate din vo- 
lumul acestei cavităţi. 

Creerul este învelit la exterior printr'un 
strat cenușiu, gros de humă care-i consti- 

i tue un înveliș impermeabil. Aşa se explică 
păstrarea lui, deşi este transformat într'o 
masă amorfă, albicioasă, murdară, umedă, 
unsuroasă, friabilă, saponifiată, amintind 
aspectul și textura substanței cerebrale. 
— Peste câteva săptămâni dela sosirea oa- 
selor la Institut, acest conţinut al cavităţii 
craniene s'a uscat, s'a retractat şi redus în 
2 porțiuni: 2 mai mari egale şi alta mai. 
mică, reprezintând în mic forma celor 2 e- 
misfere ale ereerului mare Şi a ercerului 

| mic. 
Pa Oasele sunt groase, tari, compacte, gre- 

Ei le. Porţiunile solzoase ale temporalilor au 
_un început de desprindere din sutura tem- 

pa] poro-parietală. Unele suturi nu sunt încă 
TA sudate, iar altele sunt mai mult sau mai 

puţin osificate, asa cum se vede la un îndi- 
AR vid în vârstă de 410—50 ani. Sfenoidul și 

Fiy. 113. — Scheletul parţial  oceipitalul, cele 2 parietale între ele nu 
reconstituit și cu ambele opinci formează decât câte o singură bucată. Din- 
şi instrumentul tăius (barda), as „> . 

țăturile celorlalte suturi sunt aparente. Pe 
bolta craniană nu se găsește nici o altă soluție de continuitate, afară de 
accea dela bază la nivelul mastoidei stângi şi care va fi descrisă mai 
deparie, " 

. Faţa, care există întreagă, e lunguiaţă şi prea puţin înclinată 
în sus și înapoi. LR 
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3. Dantura este incompleetă: lipsese cea mai mare parte din dinţi şi 

măsele. Acest individ avea, în timpul vieţii, toţi dinţii 'din faţă, de sus şi . 

de jos. Astfel, din falea de sus avea cei 4 incizivi, cei 2 canini şi cei 2 

primi premolari din stânga şi din dreapta. Din falea. de jos avea: -+ incisivi; 

9 canini şi câte 2 din dinţii premolari de o parte şi de alta. Parte 

din acești dinţi au fost însă pierduţi după desgroparea osemintelor, de 

oarece alveolele caro îi conţineau sunt goale și fără nici o schimbare de 

formă. În momentul examenului se mai găsese 5 dinţi de sus și + de jos. 

Din măselele propriu-zise, individul nu are decât ultima măsea-mare de 

jos din stânga. El a mai avut primul mare molar superior stâng şi al 2-lea 

molar mare superior drept. Aceste 2 măsele au căzut după moarte și cle 

trebue să fi fost cariate, reduse la niște rădăcini stricate dacă se ia în con- 

siderație micimea, şi direcţia oblică a alveolelor. 

Observând alveolele măselelor, constatăm că acestea au căzut; sau au 

fost scoase în ordine: următoare: cele 3 măsele mari din falea dreaptă de jos 

trebue să lipsească din copilărie sau din adolescenţă; în acest loc maxilarul 

este îngust, marginea alveolară escavată, atrofiată. In falea de jos, în 

partea, stângă, există numai ultimul molar, întreg şi înclinat înainte. Ina- 

intea, lui lipsese de mult 2 măsele, în locul cărora există marginea, alveo- 

„iară închisă, atrofiată şi în formă de creastă. Din falea de sus, dreaptă, 

lipsesc 3 măsele din timpul vieţii și una căzută după moarte. Mai există. 

numat rădăcina cariată şi atrofică a unui mare molar, iar dacă individul 

2 avut măsele scoase în ultimii ani ai vieţii, apoi acele măsele au fost ex- 

trase din partea stângă a, făleii de sus, deoarece marginea. alveolară pre- 

zintă asperităţi neregulate ale unei cicatrizări osoase terminată. In rest 

se constată că individul a avut dinţi stricaţi, cariaţi, roși, tociţi, scurți 

însă groşi şi cu depozite de tartru. E 

4. Craniul acestui individ prezintă câte o tăetură pe fiecare din cele 

două ramuri ale maxilarului “inferior și o alta care despică în 2 apofisa 

mastoidă dreaptă. 

O tăctură adâncă de 2—3 mm. este siluată pe marginea inferioară a 

ramurei orizontale drepte a maxilarului, la 1 em. înainte de unghiul maxi- 

larului; iar alta, într'un punct simetrie al ramurei stângi, este piezișă, 

adâncă de 17—18 mm., despicând o aschie din os și care cuprinde unghiul 

maxilar din această.parte. În fine, a treia tăetură despică în două apofisa. 

raastoidă stângă. Tăetura are o adâncime de 7—8 mm., iar fragmentul an- 

1erior al apofizei este desprins și dislocat, | 

Câteşi trele tăeturile au o aceiaşi dirccțiune, iar în ele se suprapune 

oxact lama securei găsită în casa lui Marin Popescu, — după cum repre- 

zintă fotografia redată (fig. 174), în care banda a fost înlocuită cu un 

cuţit. 'Tăetura, de pe maxilarul stâng este socotiță comună celorlalte două. 

tăoturi. Barda întră exact, atât în cele 2 tăeturi de pe maxilar cât și 

în tăetura de pe maxilarul stâng şi mastoida dreaptă.. Instrumentul care 

le-a produs, trebue să fi avut o lamă tăioasă, lungă de cel puţin 15 em. 

b) Vertebrele, — Atlasul nu prezintă nici o particularitate, | 
„Axisul, însă, prezintă, trei tăeturi: 2 din ele sunt paralele, transver- 

sale pe faţa anterioară a corpului.-vertebral şi oblice în sus şi înapoi, iar cea 

de a treia tăetură a fost făcută desigur în scopul de a separa capul de 

trunchiul individului, retezând şira spinării între axis și a treia vertebră 

cervicală, Cu această a treia lovitură au fost tăiate părțile inferioare ale 

apofisei spinoase și ale apofisei articulare inferioare stângi.
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€) Claviculele sunt voluminoase, solide, acoperite! în multe locuri cu 
„depozite albe-murdare saponifiate, aderente. In dreptul lor, osul este alb, 
«curat, caşi în alte părţi ale scheletului deasemenea, acoperite cu atari de- 
pozite. Clavicula stângă, intactă, măsoară 145 mm. în lungime. Din'cla- 

  

      
  

Fig. 174. — — Caţitul (înlocuind securea) se inserează perfect 

” în tăetură (pag. 829) 
. 

vicula dreaptă lipseşte o treime internă. Această bucată din clavicuiă a 
fost despărțită printr'o tăetură piezișă, neregulată, aschioasă. Suprafaţa de 
secţiune este acoperită cu substanţe calcaroase. 

d) Coastele, — Din ele se găsesc 5 fragmente, a căror lungime va- 
1iază între 8—16 cm. Din cauza putrezirii două din aceste fra;rmente sunt 
mai friabile. Patru din extremităţile acestor coaste sunt regulat tăiate,
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având suprafeţele netede, ceeace denotă că lovitura a fost -dată cu de 

instrument tăios, - ” 

e) Omoplatu! drept este despărțit în 2 bucăţi și-i lipsese 3 fragmente. 
“Primele 2 fragmente din corpul osului au suprafeţele de ruptură neregu- 
late, dinţate, însă fragmentul lipsă din acromion a fost despărţit, în mod . 

cert, prin secţionarea cu un instrument tăios, greu, căci suprafaţa de see- 

țiune este regulată, produsă în momentul când membrul superior drept a 

fost despărţit de corp. După cum vom vedea mai la, vale, această secţiune 

-corespunde exact; tăeturii de. pe capul osului humoral din aceiaşi parte. 

;) Membrele: superioare. — 1) Jfembrul superior drept este repre- 
zentat prin humerus, cubitus, radiu și metacurpin. 

Radiul drept este lung de 238 mm., iar cubitul de 264 mm. Hume- 

rusul n'a putut fi măsurat exact, din cauză că extremitatea articulară su- 

perioară este complect. despărțită ___._ 
-de corpul osului prin '2 tăeturi 
perfect regulate, practicate la ni- 
velul gâtului anatomic şi cari au 
interceptat între ele o porțiune cu-. 
neiformă de os, sau în formă de 

  

  ș 

    

  

    

  

  

Fig. 115, — Faţa anterioară u por- : .. Fig. 176, — Faţa posterioară a pur- 

ţiunii de sus a osului umeral drept. . ţiunii de sus a osului umeral drept. 

pană, după cum se vede în fotografiile cari reprezintă porţiuneu de 

sus a. osului umeral drept văzut pe feţele anterioară (fig. 115) şi poste- 

rioară (fig. 116). De Cr 
Pe lângă aceasta, imediat în jos de tăetura capului, diafiza, osului pre- 

:zintă pe faţa externă și posterioară o serie de tăeturi sau crestături lincare, 

paralele, multiple, unghiulare, ascuţite, ce se văd clar pe fotografie 
(fig. 117). “ 

„Revenind la secţiunea cupului osului humeral şi suprapunând acest 

cap în cavitatea, glenoidă a omoplatului, spre a realiza încheetura umă- 

- rului; se poate lesne vedea că tăetura capului osului şi a acromiomului 
-omoplatului corespund așa de exact încât arată în mod peremptoriu că 

inembrul superior drept, pentru a, putea fi despărțit de corp. a. fost ridicat 
în sus, aproape orizontal, şi i su dat 2 lovituri dintre cari ultima a des- 

“ părțit membrul de corpul individului, sfărâmând în acelaș timp şi osul
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în 2 bucăţi, dintre cari capul osului, adăpostit de acromion, a rămas în. 
cavitatea, glenoidă în care ţinea. capsula articulară. Fotografia alăturată 
(fig. 177) reprezintă această situaţie a umerusului și omoplatului în mo- 
mentul tăeturii și numai prin această poziţie s'a putut despărți braţul 
de corp. | 

2. Membrul superior stâng. — Din diferitele seomente: ale -acestui 
membru nu avem decât osul braţului care, ca şi omonimul lui, 'are capul. 
despărțit de os la, nivelul gâtului chirurgical și prezintă o bună pierdere 
de substanţă între cele 2 fragmente. Examinând suprafeţele de secţiune, se 
constată că, fragmentul superior a fost despărţit prin: cel puţin 3 tăeturi, 
pe câtă vreme capătul superior al diafizei oferă un aspect de spărtură nere- 
  

    

  

  

Fig. 117. — Crestăturile liniare, paralele, unghiulare de pe fața externă și poste- 
rioară a diafisei osului umeral drept. 

gulată. Pe lângă aceasta, pe faţa postero-externă, imediat sub secţiunea, 
precedentă, se găsesc 2 tăeturi liniare, orizontale, paralele și transversale, 
adânci de 2—3 mm. (fig. 178 şi 179). DI _ 

9) Basinul (fig. 180) are oasele tari, solide, de configuraţiune nor- 
mală și cu osificaţiunea compleetă. — Coccisul lipsește. Suprafeţele o- 
soase sunt aspre şi acoperite pe unele locuri cu depozite saponifiate şi cal-- 
care, precum şi nisip și humă uscată. 'Tuberozităţile și asperităţile de in- - 
serție tendinoasă proemină, ele sunt mult desvoltate. Oasele iliace sunt 
groase. Fosele iliace sunt aproape verticale. Oasele sunt groase şi, la ni- 
velul acestora, găurile obturatoare sunt aproape ovalare şi. vertăcale. 

Diametrii bazinului: 19 em. între cele 2 spine iliace antero-superi- 
oare; 18 cm. între cele 2 spine iliace antero-inferioare; 115 mm. diametrul 
sacropubien la nivelul strâmtoarei superioare; 120 mm. diametrul trans- 
vers la nivelul aceleiaş strâmtori; 100 mm. diametrul Di-ischiatie; 118 mm. 
lungimea sacrului; 105: mm. lărgimea sa la nivelul strâmtorii superioare; 
220 mm. înălţimea bazinului (dela tuberozitatea, ischiatică, la, punctul cet 
mai ridicat al crestei iliace). a ” 

Pe conturul cavităţii cotiloide stângi se găsesc 4 tăeturi aproape ver-
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ticale, cari despică marginea cavității cotiloide şi au o adâncime de 
2— mm. 

O altă tăetură verticală despică incomplect în 2 părți osul iliac stâng. 
'Tăetura, e lungă de 10 em. şi se întinde dela ercasta iliacă până în inte- 
riorul cavităţii cotiloide. In partea de sus se vede sărită o așchie din tabla 
externă a osului, iar în partea, dinapoi a, tăeturei pleacă, dintr'însa 2 cră- 
pături. Vom vedea mai departe că u- 
ceastă, ultimă tăetură a fost produsă 
deodată cu secţiunea capului osului 
coapsei, la mutilarea cadavrului, de 
mâna care se căznia să despartă 
coapsa de bazin. 

  

        

   
  

          
  

Fig. 118. — Aspectul părţii superioare Fig. 119.— Cele două tăeturi liniare, 
a osului braţului stâng (capul despărţit orizontale şi paralele depe faţa postero- 

de os: pierderea do substanță) (pag. 832). externă a osului brațului stâng (pag. 832). 

In fine, o altă tăetură, făcută printr'o lovitură dată de dinapoi înainte, 
există, pe marginea, orizontală a pubisului stâng, cu ocaziunea cărei lovituri 
a fosti desprins fragmentul anterior în formă de aschie osoasă. 

Pe osul iliae drept, pe faţa, anterioară a ramurei orizontale a pubi- 
sului, la, 2 em. înaintea marginei cavităţii cotiloide, se găsește o altă tăe- 

tură liniară, verticală, lungă de 12—13 mm. adâncă de 2 mm. 

1) Membrele inferioare. — 1) Membrul inferior drept. — Din acesb 

membru se găsese: capul femurului (lipsește iot restul osului), tibia lungă 

de 365 mm., peroneul de 350 mm., astragalul, calcaneul şi cele trei ultime 

metatarsiene, | 

Nici unul din ele nu prezintă vre-o particularitate patologică san 

iraumatică, afară de capul femurului, despărțit de corpul osului printr'o 

puternică tăetură dată asupra, gâtului anatomic al femurului și care a 

crăpat şi masivul marelui trocanter, despărţindu-l aproape complect. "Tot 

pe acest fragment de femur există o altă tăetură lihiară, aproape trans- 

95008. — Dr. 4, Minocici. Tratat de Medicină Legală. 53
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versală situată sub capul -osului, pe regiunea intertrocanterienă anterioară. 
Această tăetură interesează curmeziș porţiunea cea mai convexă a re- 
piunii. Ea este adâncă de câţi-va milimetri şi a fost produsă — ca și toate 

  

      
  

- Fig. 1b0. — Basinul cu tăotuzile depe oasele lui, (pag: 832) 

celelalte secțiuni şi tăeturi de pe celelalte oase ale scheletului — prin lo- 
virea cu un instrument cu lamă tăioasă. 

2. Membrul înferior stâng. — Din acest membru avem: femurul în- 
treg care măsoară 420 mm., tibia = 362 mm., peroneul = 345 Mm. 
precum și calcaneul, ME
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Numai femurul prezintă leziuni osoase. Astfel, capul osului a fost 

despărţit de corpul acestuia la extremitatea gâtului anatomie, printr'o 

lovitură aplicată pela spate cu un instrument tăios, care a trebuit să lo-. 

cască în acelaș timp și iliacul basinului, căruia i-a determinat tăetura 

mare, verticală, descrisă mai sus. . | 

Fotografiile reproduse (fig. 181 şi 182) arată secţiunile pe cari le 

prezintă acest femur şi dau în acelaş timp o idee exactă de felul cum a 

fost ținută coapsa, în momentul când a fost desprinsă de corpul indi- 

vidului. pa " e 

Instrumentul care a produs simultan secțiunea. femurului și tăetura 

  

        
Fig, 181. — Secţiunile oxtremitiţii superioare a femurului stâng. 

osului iliac a trebuit să aibă o lamă foarte ascuţită și lungă de cel puţin. 

15 em. Barda găsită în casa lui Marin Popescu se inserează în această 

tăetură aşa de exact, încât ne autoriză a crede că, dacă nu a fost aceasta, 

barda care a servit la ciopârţirea cadavrului, 'în orice caz a trebuit să 

fie un instrument cu totul analog. , 

Pe lângă aceasta, pe faţa. superioară a gâtului anatomie se mai găseşte! 

o altă tăetură făcută în timpul caznei de a despărți coapsa de corp 

(fig. 183), iar pe faţa articulară a capului femurului lipsește un fragment 

de os, luat prin tăetura făcută, ca să ajungă la ligamentul rotund care : 

ţinea, femurul legat la basin (fig. 184). In fotografiile reproduse se mai 

văd încă, atât pe faţa anterioară cât şi pe cea posterioară, o mulţime de
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tăeturi superficiale, tr ansversale, făcute prin lovirea repetată cu un instru- 
ment tăios, în scopul de a: separa părţile moi cari trebuese tăiate, pentru a 
realiza în adevăr desprinderea, coapsei de corpul unui individ. 

Faptele descrise până aci constituese examenul amănunţit al acestor 
oseminte şi pe temeiul căruia urmează a se răspunde la întrebările puse 
de instrucţie. ' 

IV. Consideraţiuni şi reflecţiuni medico-legale 

1. Osemintelg aparţin unui om de sex masculin sau femenin? — Aceste 
oseminte apârţin unuia şi aceluiaș schelet. Acest lucru este demonstrat 
prin următoarele caractere: a) toate aceste oase au fost găsite îngropate 

în acelaş loc; b) 
diferitele oase si- 
metrice sunt în 
totul identice 
prin toate carac- 

terele. lor anato- 
mice, iar oasele 

diverselor  seg- 
--mente sunt pro- 
porţionate şi se 
articulează exact 
“unele cu altele, 
au acelăş grad 
de desvoltare şi o. 
deplină. armonie 
în totalul carac- 
terelor lor anato- 
mice; €) toate au 
aproape acelaş 
arad de conser- 
vare și se văd a fi 
stat îngropate 
în acelaşi 
loc, căci modifi- 
cările ce prezintă 
sunt comune tu- 
turora. 
_. Avându-se în 
“vedere:  dimensi- 

Fig. 182. — Secţiunile extremității superioare a femurului stâng unile mari ale oa- 
(pag. 835). - __„selor,. soliditatea 

lor architecturală. 
anatomică; formele lor accentuate, unghiulare cu suprafeţele de 
inserţie tendinoasă mai mult sau mai puţin rugoase, cu creste pro- 
nunțate; forma și dimensiunile. oaselor craniului şi ale feţei; forma, şi 

„figura oaselor basinului, predominarea diametrilor verticali ai basinului, 
direcţiunea verticală a oaselor pelvisului, crestele, spinele şi tuberozităţile 

voluminoase, ramurile pubiene cari converg înainte şi delimitează o ar- 
cadă pubienă puţin deschisă; formele ovale verticale ale găurilor obtura- 
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toare, ete. — toate acestea demonstrează în mod suficient că aceste ose- 
minte au aparținut unuia și aceluiaș individ de sex bărbătesc. | 

2, Ce vârstă, ce înălţime şi aproximativ ce constituţie să fi avut per- 

soana căreia aparţin aceste oase, şi dacă star potrivi cu semnalmentele 
dispărutuloi Marin Popescu? —a) Determinarea vârstei. Epitisele şi 
diafisele tuturor oaselor lungi formează un singur corp; nu există o urmă 

de diviziune a oaselor, îndeobşte observată înainte de desvoltarea lor com- 
  

        
  

Fig. 183. — 'Tăetura depe faţa superioară a gâtului anatomic. 

al fomurului stâng (pag. 835). 

plectă. Existenţa de mult a măselei de minte, forma, volumul şi solidi- 

tatea diferitelor oase; ete., constituese elemente obiective sigure, cari să 

arate că, oasele acestui schelet au ajuns la corhplecta Jor desvoltare şi ca- 

vacterizează o vârstă trecută de 25—380 ani. =. 
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, Pe de altă parte, predominarea țesutului compact asupra celui spon: 
gios, starea suturelor craniene, sudura parţială și incomplectă a unora din 
oasele craniului, prezenţa dinţilor, starea lor de uzură, etc., configuraţia 
„masivă a maxilarului inferior, caracterele morfologice exterioare ale oasc- 

£ RIRIIE lor, . suprafeţele 
articulare, creste- 
le, șanțurile; im. 
presiunile, depre- 
siunile, ete., faa 
dovada că indi- 
vidul nu intrase 
încă în perioada 
propriu-zisă a bă- 
trâneţei, icar'e 
poate fi socotită 
că începe depe la 
vârsta, de 50-ani, 
dar el nu era încă 
deparie de aceas-: 
tă vârstă. - 

Din studiul tu 
turor caracterelor 
anatomice ale oa- 
selor şi cari con- 
stitue elementele 
obicinuite în cal- 
cularea vârstei pe 
schelet, se poate 

| spune în mod do- 
cumentat, că in- 
dividul, căruia a 
aparţinut acest 
schelet ieșise din 

'| perioada tinereței 
spre a se apropia 

| de aceea a bătrâ- 
neţei şi, în specie, 
el trebue să fi a- 

  

       

    

  

ah
 

p
m
 

asa
 

prinsă între 40 şi 

50 ani. . 
b) Determina- 

rea taliei sau 
înălţimii. — 

, Lungimea, diferi- 
Fig. 184. — Pierderea de substanță depe fața articulară a telor oase (şi cari 

capului femurului etâng (pag. 835). au putut fi mă- 

, - o , | surate) e dată 
mai jos, cu' ocaziunea descrierii fiecăruia din ele. Aceste lungimi caracte- 
rizează, o talie inîjlocie de bărbat cuprinsă înlre 1 m. 65 şi 1 m. 70. 

. c) Constituţie şi semnalmente. — Forma şi dimensiunile oaselor, ta- 
lia, caracterele de morfologie exterioară a oaselor, armonia. architecturală 
a acestora, lipsa oricărei leziuni patologice: osoase și a oricărui viciu de 

r
e
a
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' 
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conformaţie a. tuturor oaselor examinate, ne indrituesc a crede că individul 

a putut fi un om musculos, de conformaţiune şi desvoltare armonizale şi 

normale. " 

Pe lângă acestea, avându-se în vedere conformaţia craniului, s'ar mai 

putea, spune că individul avea ceafa (regiunea occipitală)” bombată,. bine 

desvoltată, faţă prelungă, capul înalt, iar în porţiunea, dela: frunte spre 

creştet bolta craniului este ușor ridicată în formă de muchie mediană an- 

tero-posterioară, care s'ar fi putut vedea numai, dacă: individul -ar-îi obi- 

cinuit a se purta cu părul tăiat scurt. a a 

Pe de altă parte, individul avea în gură dinţii din faţă, atât din. falea 

de jos cât şi 'din cea de-sus. Aceşti dinţi' erau. gălbui, groși şi tociţi. Cea 

mai mare parte dintre măsele lipsesc cu totul şi dacă îi s'au scos măselele 

stricate din gură, în timpul vieţii, apoi mai de curând i sau scos 'din par- 

tea stângă a făleii de sus, decât din celelalte părţi. Acest individ avea 

carie dentară (dinţi stricaţi, durere de măsele), după cum face dovada, pre- 

zenţa, unor carii pe dinţii ce se găsese acum pe craniul scheletului şi unele 

vădăcini de măsele, -atrofice şi cariate. a 

3. 'inână seama, de condiţiunile în cari s'a produs procesul de des- 

compunere a cadavrului, care indică cu aproximaţie data: îngropării, co- 

respande aceasta epocii de 4—5 Decembrie 1905, când Marin Popescu a 

dispărut din sat? - Osemintele au fost găsite într'o groapă îngustă şi 

adâncă, :săpată chiar în albia torentului intermitent descris mai suş (vezi 

istoricul afacerii) zis Vâlceaua sau Vâlcelul 'Teiuşului. a ” 

" In ziua de 14 Septembrie a. 6. când ne-am transportat la faţa, locului 

împreună cu d-l Jude-Instructor, am. pus de s'a săpat terenul în locul 

unde au fost găsite osemintele. “Acest teren are constituţia neregulat stra- 

titicată de aluviune a unui părâu cu scurgere violentă, Nisip mare, pie- 

triş şi pietre (de pavaj), amestecate cu vine (cu totul neregulate) de humă 

sau clisă cenuşie-verzue, lipicioasă. “Terenul e infiltrat (poate perma- 

nent) cu apă care apare numai decât la o adâncime de o palmă — două 

dela suprafaţă. Acest caracter trebue să fie rezultatul unui dispozitiv 

natural de stratificaţie, de unde rezultă principiul vaselor comunicante, — 

“ părâul fiind în partea cea mai adâncă a unei văi înguste mărginită de 

maluri cu pantă repede. Graţie adăpostului natural oferit, de pădure, apa 

de infiltraţie este aproape liinpede şi rece. a 

“ In acest fel de teren nisipos, cu vine de humă şi infiltrat cu apă, au 

fost găsite osemintele câri; în momentul, când ni-au fost aduse la Insti: 

tutul Medico-legăl (după vieto 20 zile dela desgropare) erau încă umede, 

erele, cu țesutul spongios infiltrat cu apă. Oasele. erau mânjite: de nisip 

şi humă de culoarea și aspectul componentelor terenului unde au fost gă- 

site. Huma â pătruns în craniu şi, învelind encefalul înainte ca el 'să fi 

fost lichefiat prin putrefacție, i-a. format “un strat gros impermeabil. Din 

această, cauză el s'a putut.conserva relativ destul de bine. ” 

-Din ceeace precede se poate trage concluziunea justificată, că aceste 

oseminte au stat îngropate mai mulţi ani și prin urmare, ştiut fiind că în' 

asemenea, terenuri şi în asemenea condițiuni un cadavru, putrezește com- 

plect în timp de trei ani, se poate deei admite, — neavând alte criterii 

de apreciere—că acest cadavru a putut să fie îngropat din Decembrie 1905. 

4. Dacă se găsesc urme de violenţă pe aceste oseminte, pe ce anume 

oase;.dacă ele sunt vechi şi cu ce-anume instrument sunt făcute? — Sem-
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nele de violenţă cari se găsesc pe aceste oseminte sunt; multiple, .reprezen- 
tute fie prin secţiuni complecte despărţind osul în 2 părţi, fie prin cres- 
tături. 'Toate au earactere comune şi proprii lovirii cu un instrument tăios 
şi greu, având tăișul ascuţit de o lungime de peste 15 cm., precum ar 
fi o bardă sau ceva, analog. 

Exceptând capul, toate celelalte semne de violenţă se săsesc la extre- 
mităţile superficiale ale oaselor, la umeri și la încheeturile şoldurilor. 
Acest caracter, comun, unit cu felul cum se prezintă aceste semne de vio- 
lenţă, constitue o dovadă că tăcturile au fost făcute în scopul de a separa 
membrele de corp, cecace prezintă întradevăr oarecare greutate aceluia 
care încearcă acest fel de ciopărțire şi care nu ştie cum este conformată 
"anatomiceşte regiunea. Astfel, reconstituind încheeturile braţelor şi coapse- 
lor se face dovada cum a procedat cel care a ciopărţit cadavrul: 

a) Braţul drept a fost ridicat orizontal şi cu o tăetură i-a, fost des- 
părțit capul osului humeral de corpul său, însă în acelaș timp a trebuit 
să fie tăiată și o bucată din acromion care adăposteşte capul umerusului 
în cavitatea glenoidă. _ o 

b) La fel s'a procedat cu braţul stâng. . 
c) Coapsa dreaptă a fost rotată înăuntru şi împinsă înainte, iar lovi- 

tuxa a fost dată. pe la spate, secţionând capul osului de corpul lui. Prin 
una din loviturile repetate aplicate pe această regiune, instrumentul a 
interesat și osul ligheanului, lăsând în urmă impresiunea lui-pe os. Această 
"împrejurare arată lămurit că lama acelui instrument trebue să fi avut o 
lungime de cel puţin 15 cm., și înserând în această tăetură, tăişul bardei 
găsită în casa lui Marin Popescu, se constată că această inserțiune se face 
complect. 

d) Coapsa stângă a fost separată deasemenea, de corp. - 
€): Pe lângă loviturile date cu putere pentru despărțirea membrelor: 

de corp, au mai fost; practicate şi alte multe tăeturi însă mai uşoare, spre 
a se tăia cărnurile și a se obține astfel separaţia complectă a membrelor 
de corp. . e , - 

7) Unele din fragmentele costale găsite prezintă iarăşi urme 'de ie- 
turi făcute cu acelaș fel de instrument, a 

9) Revenind la craniu, s6 constată semnele a 2 tăcturi, 'aplicate pe 
gât cu acelaș instrument greu, ascuţit şi cu lama lungă și foarte tăioasă. 
Prin semnele lăsate în' urma lor, aceste lovituri pare că nu au fost date 
ca să despartă capul de corp după moarte, ci mai mult par a fi fost pro- 
duse cu scopul de a omori, secționând gâtul individului, pe când el sar 
fi aflat cu faţa în sus. | : 

Axisul prezintă pe faţa lui anterioară tăeturile produse prin 2 lovi- 
turi date în sus şi înapoi, iar o a 3-a, lovitură a despărțit gâtul în două 
părţi, instrumentul „trecând printre axis şi vertebra următoare din Jos, 
după cum dovedește secţiunea apofisei spinoase a vertebrei axis, care este 
a 2-a, vertebră de la cap în jos. 

Toate aceste secţiuni și crestături osoase sunt vechi, ele au fost pro- 
duse înainte de îngroparea cadavrului, deoarece culoarea lor este la fel 
cu aceea a tuturor oaselor. Ni Ă 

5. Dacă petele roşiatice-închise depe cutia craniană denotă că 
s'au aplicat asupra victimei lovituri pe cână era în viaţă, sau dacă stau 
produs contuziuni prin căderea craniului pe un corp tare, şi dacă se găsesc
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alte urme de violenţă pe acest craniu?— Spre creşiet şi oceiput suprafaţa ex- 
terioară a craniului prezintă o regiune brună-roşiatică în forma, unei pete 
difuze mai roşiatică decât culoarea restului oaselor. Această pată nu pre- 
zintă nici o însemnătate, nici o particularitate, ca este datorită putrezirii 
și a dispărut după câteva zile dela, sosirea oaselor în Institut. , 

Nu este însoţită de nici un traumatism manifest al cavităţii craniene, 
-— asupra căreia nu 'se vede a se fi aplicat alte lovituri decât cele 2 de- 
scrise la întrebarea precedentă, adică, la încheietura, capului cu gâtul; în- 
trun cuvânt craniul nu prezintă, nici o leziune mortală. 
„6, Bucăţile de țesătură ce s'au găsit în locul unde s'au descoperit 
osemintele sunt de sac sau de altceva? — Odată cu osemintele au fost 
trimise într'un plic 3 mici bucățele, lungi respectiv de 4, 7 și 8 cm., din- 
ir'o țesătură încă, neputrezită, însă alterată, de culoare cenuşie-închisă,a 
cărei textură este îmbăcsită cu nisip și pietriș. 

Aceste bucățele, bănuite a fi de sac, au fost găsite printre oasele 
îngropate grămadă în Vâlceaua 'Teişului. 

Examinându- le, se constată că ele sunţ fragmente dintr'o stofă de 
lână ţesută, de casă. Și urzeala şi bătătura sunt “făcute din fire răsucite 

„de lână. Firul urzelei este mai subţire, iar al bătăturii e gros. Firele sunt 
țesute în diagonală și stofa pare a îi ţesută în mai mult de două iţe. 
Stofa se zdrobește lesne între degete, prefăcându-se într'o pulbere aci- 
culară căreia, dându-i foc, răspândește fum şi miros de lână arsă. 

1. 'Pinâud seama de tăeturile ce s'ar observa în partea stângă a mazxi- 
laralui inferior, cum şi de secţiunile depe axiș, s'ar putea trage concluziu- 

"mea că victima Marin Popescu a putut fi oniorât, în noaptea de 4—5 De- 
combrie 1905, prin aplicare cu un corp greu şi tăios (bardă sau topor) 
în timpul când dormea, şi .în ce poziţie sar fi aflat dânsul (vic- 
tima)?-— Răspunsul la această întrebare este dat mai sus la întrebarea 
No. 4. .. , 

V. Concluziuni 

- Din cele mai sus descrise şi ca răspuns la, întrebările puse, conchidem: 
1. Aceste oseminte aparţin scheletului unui bărbat în vârstă de 40-50 

ani, de talie mijlocie (1. m. 60—1. m. 70). 
2. Timpul cât au stat îngropate aceste oase e mai mare de 3 ani. 
3. Cele mai multe din aceste oase au pe ele semne de violenţă consis- 

tând în tăeturi cari trebue să fi fost făcute cu un instrument greu foarte 
tăios şi cu lama lungă, cum ar fi o bardă sau ceva analog. Tăiturile aces-: 
tea sunt caracteristice acelora făcute pentru ciopărţirea unui „cadavru, în 

scopul de a-l putea mai lesne transporta. 
4. Petele Toșietice aflate pe cutia craniană sunt fezultaţul putrezirii, 

iar pe cap propriu zis, afară de leziunile dela bază produse prin tăere, nu 
„se găsese alte semne de violență. 

5. Bucăţile de țesătură ce sau găsit lângă oase sunt de o țesătură . 
de lână şi nu putem preciza, dacă sunt bucățele dintr'un sac sau altceva. 

6. Lipsind cu desăvârșire părţile moi, iar craniul fiind fără leziuni 
mortale, nu putem preciza .care a fost cauza, morţii. "Pinând însă seamu 
de tăieturile ce se observă pe.maxilarul inferior şi de secțiunea, coloanei 
vertebrale, se poate admite că acestea au fost leziunile mortale, 

București, Octombrie 1911. (ss)
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8. RECONSTITUIREA A 6 SCHELETE PRIN EXAMENUL 
OASELOR. - 

Demonstrarea morţii violente cu ajutorul oaselor unuia. - 
” din aceste schelete. 

I. Preambulul: 

II. Istoricul afacerii. —'T. P..e tradus în faţa Curţii cu juraţi din 
. Dâmbov ița ca bănuit dea fi omorât, cu 9 ani în urmă, pe locuitorul St. P. 

şi de a-i fi aruncat cadavrul într'un puţ părăsit din oraşul Târgovişte. 
În afară de prezumţiuni morale, nu există nici o dovadă materială, în 
sarcina inculpaitului. Misiunea de a demonstra probabilitatea crimei a re- 
venit; expertizei medico-legale asupra osemintelor extrase din acest puț. 
Misiune extrem de anevoioasă pentrucă scheletul trebuia reconstituit din 
tr'un maldăr de case găsite în puț şi aparţinând, după cum sa stabilit în 
urmă, la şease schelete diferite. A. fost examinat os cu os și s'a putut astfel 
individualiza fiecare din aceste şease schelete, deși două din capete lip- 
seau. În ceeace urmează, raportul judiciar deserie scheletele reconstituite 
şi precizează indiciile de moarte violentă relevate asupra scheletului pre- . 
supus a fi aparţinut vietimei, ” 

III. Descrierea scheletelor reconstituite. 

Scheletul A: | 
1. Capul cu maxilarul inferior, - 
2. Din coloana vertebrală nu există decât întâia şi a doua vertebră 

cervicală (atlasul și axisul). | 
3. 'Toracele: 7 coaste în fragmente; două omoplate; elavicula stângă. 
4. Oasele ligheanului — oasele iliace. 
5. Membrele superioare: 2 humerus; 1 os radius (stâng); l os cubi- 

tus (stâng). 
6. Membrele -inferioare: 92 oase femurale; 1 os tibia (stânga); 

- 2 peronee, 

Scheletul B: 
Capul lipsește. 
Coloana vertebrală lipsește. 
'Toracele: 14 coaste în fragmente (G din dreapta şi $ din stânga), 

„ Membrele superioare: 2 omoplate; 2 oase humerale; 2 oase radius, 
'2 oase cubitus (dreapta). 

5. Membrele inferioare: 1 os iliac (dreapta); 1 os femural; 2 tibia; 

2 peronee. 
Scheletul C: 

1. Capul cu maxilarul inferior. 
2. Coloana vertebrală lipseşte. 
3. 'Toracele: 3 coaste în fragmente (1 din dreapta, 2 din stânga). 
4. Membrele superioare: 2 omoplate; 2 oase: humerus; 1 cubitus 

(stâng); 1 radius (stâng). | ! 
5. Membrele inferioare: 2 oase femurale; 1 tibia (dreapta); 1 pero- 

neu (dreapta). o i 
Scheletul D: ” ” 
1. Capul fără maxilarul inferior. 

s
e
o
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2. Coloana, vertebrală lipseşte. Su 
3. 'Toracele: 114 coaste în fragmente (5 dreapta şi 9 stânga). 

:- 4, Membrele superioare: 1 omoplat stâng; 2 clavicule; 1 humerus 

(dreapta); 2 radius; 2 cubitus. 
5. Membrele inferioare: 2 iliace; 2 femurale. 

Scheletul E: 
1. Capul lipseşte. | 
9.. Coloana, vertebrală lipseşte. Ă - 

3. 'Toracele: + coaste în fragmente (2 din dreapta, 2 stânga). 

4. Membrele superioare: 2 omoplate; 2 humerus. 

5. Membrele inferioare: 2 iliace; 2 femurale; 2 tibia; 2 peronee. 

Scheletul F: | 

1. Capul fără masilarul inferior, , e 

2. Coloana vertebrală: 3 vertebre (atlas, axis şi sacrum). 

3. 'Toracele: 14 coaste (8 dreapta şi 6 stânga). 
4. Membrele superioare: 1 omoplat (dreapta); 2 clavicule; 2 hume- 
1 . . 

5. 

radius (dreapta). rus; 
Membrele inferioare: 1 iliac stâng; 2 femurale. - 

po 

IV. Examenul anatomic şi discuţiunea 

După aceea am examinat, cu toată atenţiunea posibilă şi cu serupu- 

lozitate, caracterele anatomice ale ficcărui os dela fiecare schelet.şi am 

constatat următoarele: 

Scheletul A: Capul, cu ambele maxilare superioare detașate, în 

descompunere foarte înaintată. Stratul superficial al bolţii 'capului se 

ridică cu multă înlesnire. Suturile oaselor capului sunt destul de vizibile, 

nu găsim pe nici una din ele vre-o urmă de osificaţie, 

Maxilarul superior are aproape complect toţi dinţii şi anume: 

9 incisivi drepţi, 2 stângi, 2 canini, £ molari mici, primul molar gros 

drept, al doilea molar gros drept, măselele din urmă (de minte) nu au 

apărut. Toţi aceşti dinţi:sunt bine conformaţi, fără nici o alteraţiune şi 

eu tubereuleje foarte pronunţate (mai de loc tocite)." 

"Poate oasele acestui schelet sunt foarte alterate printr'o descompunere 

înaintată. Da 
Lipirea, epifizelor şi a diafizelor compleetă. 

Prin măsurătoare constatăm următoarele lungimi: femurul 43 cm., 

tibia 34 cm., peroneul 32 em:, humerus 30 cm., radius 23 em., cubitus 24 cm. 

Nici unul din oasele acestui schelet nu prezintă urme de vre-o vio- 

Jenţă, externă. | 

"Poate acestea ne dovedese, că: 1) acest schelet aparţine unui individ de 

sex bărbătesc, în elăte de 20-25 ani (caracterele suturilor şi dinților); 

9) statura lui a fost aprozimativ de 1. m. G0—1. m. 65; 3) îngroparea 

. datează de cel puţin 20 ani. e 

Scheletul B: Capul lipseşte. Oasele, cari mai există, sunt deteriorate 

prin descompunerea îna ntată. Epifizele cu diatizele lor prezintă o sudură 

completă. - | 
Oasele iliace, bine conformate, au fosa iliacă puţin escavată, gaura 

subpubienă ovală,'cu ramura descendentă, a pubisului, ce tinde a se apro- 

pia de ca, în linie. verticală. ” |
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Măsurătoarea oaselor lungi ne dă: femurul 45 cm., tibia 33 cm., pe- 
roneul 33 em., humerus 32 em., radius 23 cm,, cubitus 24 cm. 
„ Având în vedere caracterele ce ele prezintă suntem de părere, că. aceste 
oase aparțin unui cadavru de sex bărbătesc în etate de peste 25 ani, de o 
slatură de 1 m. 64 — 1 m. 66. 

Semne de violenţă externe nu se vede pe nici unul din oase, 
Având în vedere starea lor de descompunere înaintată, credem că: 

îngroparea datează de mai mult de 20 ani. 
Scheletul C: Capul prezintă o turtire congenitală, deasupra, regiunii 

mastoidiene drepte, dinapoia urechii; suturile în parte dispărute. 
Oasele în stare de descompunere, astfel că stratul superficial al ţesu- 

tului compact se ridică cu facilitate, iar țesutul spongios este aproape pu- 
trefiat, | | | | 

In ce privește dentițiunea: dela maxilarul superior. stâng lipsesc cele 
din urmă 2 măsele (adică a, doua măsea, mare şi măseaua de minte), cari, 
după cum se vede, au căzut cu mult timp înaintea morții, căci alveolele 
sunt cu totul cicatrizate. Dela maxilarul inferior lipseşte 1-a și a 2-a 
măsea mare, cari h'au căzut cu mult înaintea morţii, de oarece alveolele - 
nu sunt complect cicatrizate, Din partea, stângă lipseşte măseaua de minte 

„care căzuse cu mulţi ani înaintea morţii, alveola fiind cu totul cicatrizaită. 
Dinţii existenţi sunt toţi buni fără nici o urmă de carie, şi bine fixaţi în 
alveole, însă tociţi, cu tuberculele măselelor aproape dispărute. _ 

Celelalte oase ale acestui schelet nu prezinţă nimic vrednic de notat, 
afară, de un grad de descompunere foarte înaintată. 

Tia măsurătoarea oaselor lungi am găsit: femurul di cm.. tibia 
di cm., peroneul 33 cm.. humerus 31 cm., radius 23 cm., cubitus:25,5 em. 

___ Toate acestea dovedese, că acest schelet e al unui îndivid de sex băr- 
bătesc, în etate de vre-o 40 ani (caracterele suturilor oaselor capului), cu 
o statură între 1. m. 63 şi 1. m. 65. Ingroparea de peste 20 ani. 

Scheletul D: Capul este bine conservat, suturile în parte dispărute 
prin începerea osificaţiunii. De formă sferică neregulată, el prezintă deu- 

„supra și dinapoia regiunii mastoidene drepte (dinapoia -urechii) o turtitură 
congenitală foarte "pronunţată, care se prelungeşte pe delături până în 
partea opusă și în sus până deasupra suturei lamboide, cuprinzând astfel 
parte din temporal, din parietalul drept şi jumătate din occipital. 

" Dentiţiunea în evoluţiune complectă; dela maxilarul superior lipsesc 
3 măsele. din stânga și + din dreapta, cari căzuseră cu mulţi ani înaintea | 
morţii, ceeace se dovedește prin cicatrizarea complectă, a alveolelor.. La 
maxilarul inferior lipsesc a 4-a și a 5-a măsea din stânga, cari deasemenea 
au căzut cu mult înaintea morţii, căci şi aci alveolele sunt complect dispă- 
rute. Unii din dinţii existenţi sunt puţin aleraţi prin carie. | ” 

Celelalte oase existente ale acestui schelet sunt: bine conformate, dar 
actualmente într'o stare de descompunere înaintată. .. E 

Prin măsurătoarea caselor lungi am găsit că: femurul are 48 cm., 
radius 26,5 cm., cubitus 28 cm:. humerus 314 em. | | 

„Conchidem, că acest schelet e al unui individ de sez Vărbătesc, în elate 
de peste 50 ani (caracterele suturilor oaselor capului și dinților) de o sta- 
tură de 1, m. 75 — 1 m. 80. Ingroparea datează de cel puţin 20 ani. 

Scheletul E: Acest schelet este cu totul incomplect, lipsindu-i, între 
altele, capul cu ambii maxilari. .
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Din examinarea puţinelor oase cari. mai există, având în vedere gra- 
dul de desvoltare, lipirea epitizelor de diafize, forma, şi volumul lor, cum 
şi rezultatul măsnrătoarei oaselor lungi (care ne-a. dat: femur 46 cm., tibia. 
31, 5 cm+"peroneu 31 cm.), credem că şi acest schelet e al unui individ de 
sex bărbătesc, în etate de peste 25 ani, înalt de 1 m. 70 — 1 m. 72. Ingro- 
parea datează de peste 20 ani. 

Scheletul F: Capul este bine conformat. Se observă î în partea, dreaptă 
a feţei o pierdere de substanţă (înteresând maxilarul superior, osul malar 
şi o parte din frontal) care pare. a îi produsă printr'o lovitură, externă, 
aplicată cu violenţă. 

Se remarcă deasemenea, că unele din marginile acestei pierderi de 
substanță, : și mai ales acelea cari despart cei 2 maxilari pe deoparte între 
dânşii, iar de pe alta de osul nasul, de frontal şi de temporal sunt făcute la 
o dată mult anterioară desgropării actuale, pe când marginile rupturii 
frontalului, înfundate de din afară înăuntru, par a fi făcute de curând. 
Probabil este că fractura parțială, a frontalului este de curând făcută (în 

timpul desgropării) cu un corp greu contondeni ca: sapă, târnăcop, 
lopată, ete. 

Pe sutura lamboidă dreaptă (sutura occipito-parietală) şi în special 
la jumătatea sa se găseşte un orificiu aproape rotund având 2 cm. dia- 
metru, cu marginile regulate .şi oblic de dinafară înăuntru. Această 
gaură credem că este făcută cu un glonte care a intrat de dinapoi înainte. 
Sutura lamboidă, în jos de deschizătoare, este puţin desfăcută. Se mai con- 
stată o crăpătură, incomplectă la jumătatea, inferioară a parietalului drept. 

Maxilarul superior stâng are toţi dinţii (8) bine conformaţi, fără nici 
o alteraţiune şi cu tuberculii lor destul de pronunţaţi. . 

Toate oasele acestui schelet sunt destul de bine conservate. De notat: 
1. Ilumerul stâng: pe extremitatea superioară (cap), se observă mai 

multe crestături superficiale în întindere de 1—2 em. în direcţiuni dife- 
rite şi cari par a fi făcute cu un instrument ascuţit. 

2. Femurul stâng: o parte din marele trocanter este separată de res- 
tul osului printr'o tăctură unde substanța spongioasă este bine conservată; 
o altă tăetură găsim pe partea posterioară 2 capului femural, „lungă de 
3 cm. și adâncă de 0,5 

3. “Măsurătoarea ousclor “Iungi ne dă: femur 44,5 em., humerus 32 em., 
radius 23 cm. | 

4. Greutatea specifică a “oaselor acestui schelet este mult mai mare 
ca aceea a celorlalte oase. Din aceasta rezultă că: a) oasele acestui schelet 
sunt de bărbat; b) individul, căruia ele au aparţinut, a avut etatea între 
30 şi 40 ani (caracterele oaselor capului și dinţilor); c) el a avut o statură 
între 1 m. 73 şi 1. m 15; d) îngroparea, poate să dateze de 5—8 ani. 

V. Concluziuni, 

Având în vedere cele deserise în acest act medico-legal: numărul şi 
forma oaselor, starea, de descompunere, măsurătoarea lor, contopirea epifi- 
zelor cu diafizele, suturile oaselor capului şi evoluţiunea dinţilor, conchi- 
dem că: Si 

1. Oasele cari au fost supuse examinării de către Onor. Parcheţ al 
Trib. Ilfov aparţin în mod incomplect la 5 schelete de sex bărbătese şi 
la 'unul de sex dubios.
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„In ce privește scheletul B. e de notat că, deşi toate celelalte oase 
se deoitasă de tipul oaselor femeești, osul iliae drept î însă prezintă gaura 
subpubienă cu o formă triunghiulară întocmai ca la sexul femenin, parti- 
cularitate ce ne face de a nu putea afirma cu certitudine că acest” schelet e 
a. unui individ de sex masculin. 

3. Am mai găsit o isemănare de formă şi de depresiune î în regiunea 
ceoipito-parietală, dreaptă la capetele scheletelor C. şi D., ceeace ne face 
să, credem că aceste două capete aparțin la, 2 (doi) membri din aceiaşi 
familie sau rude apropiate. 

4. Toate aceste schelete sunt de adulţi, cu o statură mijlocie, afară 

de scheletele D. și F. cari sunt ale unor indivizi de o statură mult mai 
înaltă. 

5. In ceiace priveşte cauza morții, n'am putut constata, la scheletele 
„A,B, C, D şi E nici un semn de violenţă exterioară. 

_6. In ce privește scheletul F, am relevat semne de violenţă: .mai 
multe crestături la unele din oase cari trebuie să fi fost făcute cu un 
instrument tăios, iar gaura rotundă care se păsește la partea posterioară 

„a craniului, precum și desfacerea suturei în vecinătatea acestei găuri și 
spărtura parțială a osului parietal drept pot să fi fost produse cu un 
glonte. 

7. In ceiace privește iimpul de când cadavrele acestor schelete au 
fost îngropate, având în vedere gradul înaintat de descompunere a sub- 
stanţei osoase la scheletele A, B, C, D şi E, credem că îngroparea da- 
tează, de peste 20 ani. 

Pentru scheletul F îngroparea este de o dată cu mult mai recentă, 
adică între 5 şi 8 ani și aceasta bazaţi pe starea de conservare a oaselor 
ȘI a elementelor ce le compun. 

9. RĂNIRE SIMULATĂ 
(Consultaţie medico-legală) 

I, Preambulul : | 

II. Istoricul afacerii 

In ziua de 17 Mai 1890, femeca T. G. se duce la A. N, cu care, 
vreme de mai mulţi ani, irăise în relaţiuni intime și cu care pretinde a 
fi făcut cinei copii. La un moment dat a intervenit în aceste raporturi o 
răceală care s'a accentuat până acolo că A. N. o abandonă cu totul, ne- 
dându-i cel mai mic sprijin pentru întreţinerea, copiilor, motiv ce o forţa 
ca din când în când să vină săi implore ajutorul. In acea zi ea venise în 
acelaș scop, tocmai când cl era la masă: ea se așeză pe pat spre stângu 
şi puţin în faţa lui. In timpul acestei vizite se iscă o discuţiune şi peste 
câte-va, minute vecinii sunt chemaţi în ajutor de către A. N., care se căz- 
nea a scoate din casă în curte pe femeia care căzuse jos plină de sângele 
ce curgea din niște răni dela piept. A. N., la rândul său, prezenta o rană 
la mâna stângă. .. 

Faptul se anchetează şi, de oarece la cele petrecute în casă n'au fost 
martori, fiecare din actorii dramei pozează în victimă. Astfel, femeia 
T. G. declară că, aflându-se în picioare și certându-se cu A. N., acesta s'a
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sculat dela masă şi, cu cuțitul cu care mânca, i-a aplicat trei lovituri, în 
urma cărora ea a căzut jos. EI, din contră, declară că, pe când se afla la 
masă, vede femeia sculându-se depe pat şi lovindu-se de trei ori cu pumnul. 
în piept, fără însă să vadă cu ce armă; apoi, repezindu-se la el, îi aplică o 
lovitură pe mâna stângă, care era lipită de corp în poziţia în care se afla 
la masă. Simţind ca o arsură, se seoală și atunci constată că e rănit. A 
observat că femeia avea un briceag în mână pe care'l luase depe masa de 
lângă pat; apoi ea a căzut.jos, asvârlind briceagul. El atunci s'a repezit 
lu ușă spre a cere ajutor, căznindu-se în acelaş timp de a scoate femeia în 

curte, pentru a o stropi cu apă. 
"O expertiză medico-legală a fost făcută de d-nii D-ri Jugureanu, 
Friedman și Stoenescu, al căror raport îl alăturăm în copie; din cl se 
poate vedea starea rănilor în momentul săvârșirii: faptului. După 2 zile, 
adică la 19 Mai, femeia a fost internată în spital unde a stat până la 3 
Junie când a ieşit vindecaltă, astfel că noi asupra ambelor persoane nu 

am examinat decât cicatricele rănilor. | 
Prin raportul confraţilor noștri se conchide că rănile femeii sunt fă- 

cute de o mână streină, iar în ce privește rana pretinsului agresor, primii 

experţi declară că nu se pot pronunţa. - 

III. Descrierea faptelor. 

A) Examenul femeii 7. G. — In cabinetul d-lui Jude-Instructor ni 

s'a, prezentat o femeie care declură că se numeşte T. G., de 35 ani, mamă 

a 6 copii. E de statură înaltă, bine constituită, puţin anemică. Ne istori- 

seşte faptele mai sus expuse. Ea n'a suferit nici odată de vreo boală gravă, 

este puţin cam nervoasă și câte odată, după propria ei mărturisire, are 

atac de nervi, manifestat prin ameţeală şi leşin. 
Desbrăcându-se, constatăm (fig. 185), în regiunea toracică stângă, 

3 cicatrice recente, caracterizate printr'o culoare roșiatică, pielea moale şi 

acoperită încă cu câte-va puncte de cruste. 
-1. Cicatricea întâia, oblică dela dreapta spre stânga, şi dinăuntru în 

afară, se află la 5 cm. dedesuptul marginii inferioare a claviculei şi la 

5 cm. departe de linia mediană a sternului; lungimea. ci este de 2 cm. Are 

forma unui triunghiu cu vârful în jos. Pielea acestei cicatrice. este puţin 

aderentă de țesutul celular subjacent, fapt ce constatăm prin mobilitatea. 

pielei. | | 

- 2, Cicatricea a doua, cu 1;5 em. mai jos de cea precedentă şi cu 4 cm. 

departe de linia, mediană a, sternului, are o lungime de 1,5 em. E oblică, 

în sensul primei cicatrice şi paralelă cu ca. Pielea ei este aderentă nu nu- 

raai de țesutul celular, ci chiar şi de mușchiul corespunzător pectoral, fapt 

ce constatăm prin mobilitatea ce încercăm a, da pielii și care mobilitate 

se manifestă odată cu mușchiul; prin mişcări ce imprimăm cicatricelor, con- 

statăm o induraţie a țesutului subcicatricial. 
3. Cicatricea a treia se află la 9,5 cm. sub cea de'a doua, oblică în ! 

sensul celor două precedente și paralelă cu ele; Lungimea ei e de 8 mm.; 

pielea nu este aderentă de țesutul subjacent. 

Cerând hainele cu.cari a fost îmbrăcată femeia în ziua dramei și 

îmbrăcând-o cu ele, constatăm că cele trei cicatrice corespund cu 3 găuri. 

Cea corespunzătoare cicatricei No. | măsoară 3 cm. şi are forma unui seg- 

ment de cerc cu convexitatea în afară. Cea de a 2-a, paralelă cu cea din-
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1âi şi mai înăuntru, are forma unui unghiu obtuz a cărui lature mai lungă: 
e de 2,5 cm. Gaura a 3-a e liniară, lungă de 1 cm. şi situată mai înăuntru 
de cea de a 2-a şi paralelă cu ea. 

Aceste! 3 tăeturi ale taliei rochiei corespund cu tăeturile aflate şi pe 
cămaşa ce se afla sub ca. Ambele aceste vestminte sunt pline de sânge 
uscat, care după cum se vede a fost destul de abundent. ă 

Femeia nu are pe 
mâini, braţe sau al-: 
te părţi: ale corpu-. 
lui nici o altă ur- 
mă de luptă sau vi- 
olenţă. | 

Ea, declară că a. 
fost lovită cu mâna 

stângă de A, N. în 

faţa căruia se afla. 

În răspunsurile. la 
întrebările noastre 
şi mai cu seamă a- 
tunci când o punem 
să simuleze cu bri- 
ceagul în chestiune 
"loviturile primite, ea. 
simulează o prea 
mare naivitate, care 
nu corespunde: nici, 
cu clatea nici cu 
tomperâmentul ei; 
vocea, îi e miorlăi-. 
toare, iar. slăbiciu- 
neo'i prefăcută nu 
este 'deloc în raport 
cu adevărata ei sta- 

"re. fizică. 
B. Examenul lui 

A. N.— E un băr- 
Fig. 185. — Pieptul gesgolit al femeii T. G., pe caream bat de 45 ani, înalt, . 
identificat cele 3 cicatrice al rănirii simulate (pag. 847). bine făcut; a 

suferit ic n nici 0. 
boală fizică gravă. Se zice că este de un temperament violent, pe 'care 
noi, prin interog gatoriul nostru, nu-l putem demasca. 

Povestește: faptele descrise în istoricul de mai sus; ne mai declară 
că el se servește întotdeauna de mâna stângă, numai când inănâncă supă 
se servește de mâna dreaptă, niciodată însă nu taie cu mâna dreaptă. 

EI are, pe degetul mijlociu dela mâna stângă, o cicairice recentă,. 
care pleacă dela partea externă cu 2 em. mai jos de articulaţiunea meta- 
carpo-falangiană, urmând o direcţiune oblică din afară înăuntru, trecând 
pe deasupra, articulațiunii primei cu a doua falangă şi terminându-se la 
partea internă, spre degetul indicator, prin o curbură subţire, care ne in-: 
dică coada rănii. Această cicatrice este rezultatul unei răni profunde, care 
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desigur 'a înteresat tendonul extensor și capsula articulară, de oarece 
“această articulaţie este anchilozată şi degetul se află în flecţiune, formând: 
un unghiu obtuz. | - - 

In altă parte a corpului nu prezintă nici o urmă de luptă sau violenţă. 
Punându-ni-se la dispoziţie hainele cu cari a fost îmbrăcat în ziua 

când a fost rănit, constatăm pe: mâneca stângă 5 picături de sânge uscat 
şi la partea internă, pe cusătura mânecii, o pată în formă de ştersătură. 
Deasemenea, pe partea! anterioară şi inferioară a pantalonului, pe cracul 
stâng, două pete mici în formă de picături. | 

Arătându-i lui A. N. briceagul, îl recunoaște şi spune că el se găsea 
pe masa de lângă pat unde şedea femeia și că dânsul s'a servit la masă 
de un alt briceag. e 

Dându-i în mână această armă. şi spuindu-i să simuleze o lovitură ca 
şi când s'ar apăra contra unni agresor, el simulează, ca și femeia, prea 
multă naivitate. - | De 

„OC, Cercetarea locală. — Transportându-ne la domiciliul lui. A. N., 
în camera unde s'a petrecut faptul, constatăm că este o odăiță care are 
3m.X 3 m., dejur împrejur plină de mobilă, iar la mijloc un mie spaţiu, 
liber, astfel că, dela pat unde se afla femeia și până la colțul mesei, unde. 
mânca el, e o distanță de 2 m. Dela ușă până în fundul odăii e întins! 
un preş care e pătat de sânge; în mijlocul odăii şi prin diferite părţi pe. 
scânduri se văd pete de sânge. — Pe marginea stângă a scaunului pe care. 
şedea el la masă, notăm mai multe pete de sânge picurat. ” 

1V. Discuţia faptelor | Da 

Din observaţiunile noastre de mai sus, constatăm că atât femeea T. G. 
cât şi A. N. poartă pe corp cicatricele recente ale unor răni; aceste cica- 
trice sunt fără îndoială rezultatul unor răniri cu un instrument înţepător 
şi tăios. o 
-* După cum s'a văzut din istoricul acestei. afaceri, nu se ştie care este 
rolul exact al fiecăruia din cei doi eroi ai dramei şi pentru aceasta d-l 
Jude-Instructor ne-a pus întrebările (reproduse în preambul) şi pe cari 
le analizăm mai jos: .. | | | | 

1, —— Dacă rănile ce se observă pe pieptul femeii 'T. G., prin po- 
ziţia lor, fac a se crede că sunt sau nu făcute de o mână streină? 

î 

Din actul medico-legal al confraţilor noştri precum și din examenul 

nostru, este stabilit faptul, că aceste răni au avut o direcţiune oblică 
dinăuntru în afară și dela dreapta spre stânga. 

Contraţii noștri, cari au examinat femeea puţin timp după rănirea ei, 
au putut mai bine de cât noi să-și dea seama de forma şi profunzimea. 

rănilor, după cum vedem din descrierea ce găsim în actul dresat de d-lor: 

„1.— 0 plagă situată pe partea anterioară şi superioară stângă a 

„toracelui deasupra, mamelei stângi, la o depărtare de 30 mm. dela mar- 

„ginta, inferioară a claviculei stângi și în apropierea marginii externe 

„stângi a sternului. Are direcţiuea, oblică dinăuntru în afară şi e lungă 

„de 25 mm. şi largă de 10 mm.; în adâncime interesează pielea, şi parte 

„din țesutul celular. Are marginile netede și necontuzionate. - 

"2:39. — In josul acestei plăgi şi la o depărtare de 10 mm. se află o a 

„doua plagă având aceiaș direcţiune adică: de sus în jos și dinăuntru în 

„afară, la o depărtare de 15 mm. de inarginea externă stângă a sternului;. 

„e lungă de 15 mm., largă de 9 mim. și adâncă de 24 mm. Are deasemenea 

85008. — Dr, M. Minocici. Tratat de Medicină Legală. | „5
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„marginile regulate şi necontuzionate. Această plagă, care este mai pro- 
„fundă, interesează pielea, țesutul celular şi parte din mușchiul mare 
„„pectoral, | 

8. — La 20 mm. sub această a 2-a plagă şi la 10 mm. de marginea 
„externă a sternului, se mai află o a 3-a cu direcţiunea tot de sus în 
„Jos şi dinăuntru în afară, dar mai puţin oblică ca, primele două plăgi. E 
„lungă de 8 mm. şi.largă de 6 mm.; în adâncime interesează pielea, şi 
„țesutul celular. Ca și la, celelalte două, marginile îi sunt netede și ne- 
„contuzionate. 

__ „Concluziuni: Din cele descrise mai sus, sub Nr. 1, 2 şi 3 rezultă că 
„toate aceste plăgi au fost cauzate prin violenţă cu un instrument înţe- 
„pător şi în acelaș timp ascuţit. După direcţia, şi locul ce ocupă aceste 3 
„Plăgi, conchidem că ele au fost făcute de o mână streină, iar nu prin 
„Mâna sa proprie“. 

Concluziunile confraţilor noştri, în ceiace priveşte pe autorul a- 
cestor răni, sunt greşite. Dacă ne ţinem strict de ceeace d-lor descriu 
— pornind dela premiza că agresorul, stând în faţa, victimei, s'a, servit; 
de mâna dreaptă — anume că rănile sunt dirijate oblic dela dreapta la 
stânga, şi dinăuntru în afară, e invederat că ele nu au nici de cum carac- 
terele unor răni produse de o mână streină, dimpotrivă rănile acestea pre-. 
zintă toate caracterele unei tentative de sinucidere sau o simulare. Pentru 
memorie mai relevăm că confrații noștri n'au' examinat şi ipoteza ca, ad- 
miţând că aceste răni ar fi fost produse de o mână streină, agresorul să se fi 
servit de mâna stângă, fapt ce se impută lui A. N. care e stângaciu. 
In rezumat, caracterele rănilor unei sinucideri sau tentative de si- 
nucidere cu un instrument înţepător şi tăios sunt; direcţia, lor de sus 
în jos, oblice dela dreapta spre stânga și dinăuntru în afară; aceste carac- 
tere generale se pot aplica şi rănilor produse de o mână streină însă de o 
mână stângă, ţinând socoteală, bine înţeles şi de alte caractere ce. adesea 
pot deosebi aceste răni între ele. — Prin urmare, rănile ce prezintă fe- : 
meea, TI, G. ar putea, fi produse de mâna: sa sau de o mână streină, stângă. 

Să vedem acuma, pentru care din aceste donă ipoteze pledează cele- 
Jalte caractere. Am văzut că aceste răni au un caracter superficial, una 
singură pătrunde puţin în mușchi. Câteși trele sunt situate pe o supra- 
faţă foarte mică, de oarece între întâia şi a doua, este o distanţă de numai 
15 mm. şi între a doua și a treia de 25 mm. Mărimea, lor variază dela 

-8 la 25 mm. Aceste caractere nu sunt deloc ale rănilor produse de o 
mână, streină, ” 

Femeea declară că era în picioare când A. N. a lovit-o cu mâna 
stângă; or, dacă el, fiind în faţa, ei, s'ar fi servit de mâna stângă, i-ar 
fi venit mai lesne s'o isbească în partea, dreaptă a pieptului, iar nu în: 
stânga. Să admitem totuși că a voit s'o lovească în stânga, cunoscând că 
această regiune fiind în partea, inimii, loviturile vor fi mortale; or, ca- 
racterele superficiale ale acestor răni nu demonstrează nici de cum că. 
aceste lovituri au fost aplicate cu intențiunea de a omorî. Admitem. 
chiar şi ipoteza că loviturile n'au fost dirijate cu destulă forţă pentru a 
putea produce moartea, însă nu putem concepe ca o persoană în toată. 
întregimea, facultăților mintale — cum e cazul cu femeia T. G. — stând. 
în picioare şi primind lovituri de cuţit, să nu se mişto ca să se apere. 
Impasibilitate coroborată atât de faptul că femeca nu poartă pe ea ui- 
mele unei lupte, precum și prin acela că rănile sunt una lângă alta şi 
paralele, astfel că o mână streină numai pe un cadavru ar fi putut pro- 
“Înce aceste răni cu atâta simetrie, iar nici de cum pe o persoană vie și 

a y
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xapabilă de a se apăra. Consideraţiunile acestea, exclud dar posibilitatea, 
ca aceste răni să fi fost făcute de o mână streină, dacă faptul s'a, petrecut 
“astfel după cum însăşi pretinsa, victimă declară; trebue deci să conchidem 
că ne aflăm în fața unei răniri simulate. 

: “Ta literatura medico-legală nu cunoaștem nici un caz de tentativă de 
asasinat în atari condițiuni, ci din contra toţi autorii sunt de acord în a 
admite, că leziunile cu caracterele descrise la, această femee, nu pot; fi 
decât simulate, Taylor, în Tratatul său de Medicină Legală, spune: 
__ „Rănirile simulate, dacă exceptăm acele cazuri de sinucidere la cari 
wleziunea, este de obiceiu gravă, au în general un caracter superficial 
„Şi consistă în tăeturi cari nu interesează decât pielea; se constată rar 
„înţepături profunde, atunci când scopul nu este sinuciderea, ci disimu- 
„larea, unei alte crime. Aceste răniri sunt situate la partea, anterioară a 
„corpului și pot chiar să se afle pe partea dreaptă sau stângă, după cum 
„individul se servește de mâna dreaptă sau stângă. Ele sunt în general 
„numeroase, câte odată prezintă un paralelism complect, contrariu celor 
„produse de mâna unui adversar într'o luptă mortală. La rezistenţa 
„opusă unui omucid real, mâinile sunt de obiceiu grav rănite“.. 

Briand şi Chauds, vorbind de rănirile simulate zic: 
„Nu avem decât un mic număr de exemple de răniri simulate, bine 

„înţeles din cauză că acest fel de înșelăciune este totdeauna de o execuţie 
„dureroasă şi poate prezinta, pericole reale. Din aceiaș cauză leziunea, 
„este aproape totdeauna mai ușoară şi mai superficială, cum nu ar fi în 
„cazul când ea ar avea ca, origine o adevărată tentativă de sinucidere sau 
„de omucidere. Adesea acest soiu de lovituri sunt în aparenţă grave, însă 
„în realitate arma n'a interesat; decât pielea, cel mult mușchii de sub 
„piele“. 

Credem de prisos de a mai înşira părerile multor alţi autori, pentru 
a se vedea că în realitate caracterele rănilor ce am descris pe această 
femee nu sunt decât acelea ale rănilor simulate. 

Aceste răni au putut fi produse cu briceagul: ce ni s'a prezintat şi 
briceagul a, trebuit; să fie îndreptat cu partea, tăioasă în afară spre stânga. 
Paralelismul şi situaţia lor pe o întindere atât de mică arată, că lovitu- 
rile au fost date dela o distanţă mică și, după toate probabilitățile, cotu! 
femeii a fost lipit de corp când şi le-a dat. Loviturile au fost aplicate 
cu repeziciune, astfel că mâna n'a, putut devia mult, ceiace explică și 
suprafaţa, extrem de redusă pe care se află rănile și neînsemnătatea, inter- 

valelor dintre ele. Tot atâtea particularități imposibil de relevat în cazul 
când rănile ar fi fost produse de o mână streină și în condiţiunile în cari 
s'a desfăşurat drama. 

___ Tată răspunsul la prima întrebare ce d-l Judecător ne-a, pus. Rămâne 
să răspundem la a 2-a, care este: , 

2. — Dacă rana aflată pe degetul lui A. N. prin poziţia ei, nu de- 
motă că este făcută de el însnş, şi în caz contrariu cum se explică 
curbătura dela finele rănii? - i 

Contraţii noştri, în actul lor medico-legal, descriu astfel caracterele 

acestei răni, aşa cum se prezenta în ziua expertizei: îi ” 

„O plagă pe faţa dorsală a degetului mediu la mâna stângă, care în- 

„cepe printr'un unghiu ascuţit dela, jumătatea, primei falange și despre 

„marginea internă, a, degetului, trece oblic peste articulaţia falango-falan- 

„giană a aceluiaș deget; şi se termină la jumătatea, falangei a doua în 

„partea. externă "a lui. Este în lungime de 55 mm. şi în lărgime 'de
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„3 mm., interesează pielea, țesutul celular, tendonul extensor al dege-. 
„tului și capsula articulară; are marginile neregulate și necontuzinaie, 

„Concluziunea: Din cele mai sus descrise conchidem, că această, le- 
„Ziune a, fost cauzată printr'un instrument tăetor, că intră în clasa celor 
„grave fiind-că lasă o infirmitate prin anchilozarea, articulației degetului 
„Şi are necesitatea, de 15—30 zile pentru vindecare. 

„In privința rănii nu ne putem pronunţa, de cine a. fost produsă. 

Descrierea acestei răni de către confrații noştri este foarte sumară 
şi desigur, în cazul de faţă, cât de multe detalii n'ar fi stricat. Astfel, 
d-lor mai întâiu spun că această rană pleacă printr'un unghiu ascuţit dela 
jumătatea, primei falange, pe când în realitate ea pleacă cu mult mai sus, 
adică dela, unirea, terțului superior cu mediul acestui os. Apoi nu înţe- 
legem ce va, să zică, „printr'un unghiu ascuţit“: noi ştim că o plagă adesea 
se termină și foarte rar se începe printr'un unghiu ascuţit. . 

Or, d-lor nu spun cum este dirijată această rană (Gin afară înăuntru 
sau dinăuntru în afară”); în plus ca lungime a plăgii d-lor indică 55 mm., 
pe când noi găsim că cicatricea are 60 mm., — prin urmare plaga a trebuit 
să fi fost mai mare de 60 mm. In ceiace primeşte concluziunile d-lor cu 
privire la A. N., ele sunt tot; atât de rezervate pe cât de afirmative 
sunt cele privitoare la femeea TI. G. 

La examenul nostru constatăm că A. N. are, pe degetul mijlociu dela 
mâna stângă, o cicatrice recentă caracterizată printr'o culoare roşie și sub- 
ţiimea pielei, precum și prin desevamaţia epidermei ce o încunjură. A- 
ceaştă, cicatrice începe dela partea externă, la locul unde se unește terțul 
superior, cu terțul mediu al primei falange dela degetul mijlociu, și sco- 
boară în jos și înăuntru, — considerând, bineînţeles, mâna cu faţa dorsală 
în sus, — trece oblic peste încheietura falango-falangiană care este an- 
chilozată şi se scoboară la partea internă a articulației cu 1,5 cm. mai jos 
pe a 2-a falangă, terminându-se printr'o curbură care indică şi mai bine 
că direcţia rănii a fost din afară înăuntru. Articulația falango-falan- 
glană, precum am arătat, este anchilozată și degetul se află în flexiune, 
formând un unghiu obtuz, ceiace într'adevăr arată că tendonul a fost tăiat 
şi articulaţia deschisă. 

Cari sunt, în rezumat, caracterele acestei cicatrice şi cari ar fi con- 
cluziile ce am putea deduce din forma ei? Această cicatrice este fără, 
îndoială rezultatul unei tăeturi profunde, făcută cu un instrument tăios. 

Această rană a fost atât de gravă, încât a interesat chiar articulaţia 
degetului și puţin a lipsit ca o jumătate din deget să fie separată cu totul 
de cealaltă jumătate. Ce ne indică prin urmare gravitatea acestei răni? — 
Că lovitura a fost dată cu intențiunea de a provoca o rană aravă, — fapt 
ce rar se întâmplă într'un caz de simulaţie. , 
„După cum am arătat în istoricul acestei afaceri, femeia T. G. acuza 
pe A. N. că ela lovit-o şi că în urmă tot el și-a tăiat şi degetul. El, din 
contră, a spus că ea și-a făcut singură rănile și tot ea s'a repezit asupra 
lui şi i-a tăiat degetul. Investigaţiunile noastre au stabilit că A. N. nu 
se serveşte de mâna dreaptă decât pentru mâncarea supei; iar pentru 
tăiat se serveşte întotdeauna de mâna stângă. EI este prin urmare un stân- 
gaciu. Din caracterele cicatricei degetului constatăm că lovitura este în- 
dreptată dela stânga spre dreapa, de sus în jos, partea tăioasă a cuțitului 
privind către ţesuturi.. 

_O lovitură îndreptată din afară înăuntru şi de sus în jos am putea 
admite că s'ar putea aplica atât de o mână streină cât și de propria mână a
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aceluia care o primește, A. N. este însă stângaciu și este prea puţin probabil 
ca în acele momente să fi avut timpul să cugate atât de repede, că, spre a 
simula o lovitură dată de o mână streină, trebue să se rănească la mâna 
stângă, parte în care se afla și femeia. Afară. de aceasta, cineva când vrea, . 
să simuleze o rănire, nu se expune să-și piardă un membru din corp, cum 
s'a întâmplat în cazul de faţă, de oarece degetul este pierdut. 

Durerea ce produc astfel de tăeturi nu permite simulatorilor s'o su- 
porte decât în cazul când locurile unde își fac tăcturi sunt anesteziate 
(lipsite de simţire ceizce nu am constatat la A. N.). 

- In ceeace priveşte curbătura ce so găsește la .finele rănii și care ar 
indica până la oarecare punct că această rană ar fi făcută cu propria lui 
raână, e de observat că această curbătură, singură nu constitue caracterul 
esenţial al unei auto-răniri; se prea poate ca, atunci când vârful cuţitului 
a ajuns în aceea regiune, individul să fi făcut o mică mișcare de rota- 

_ţiune a mâinii în afară şi rana, să se termine prin aceea. curbură mică. 
A. N. stând pe scaun cu mâna stângă spre femee, care se afla în pi- 

cioare, lovitura fiind îndreptată de sus în jos și dela stânga spre dreapta, 
a putut să producă o rană ca aceia ce se află pe degetul lui A. N.; 
iar ca rana să fie atât de profundă cum a fost la cl, mâna a trebuit 
să fie sprijinită de un plan rezistent, căci altfel rana ar fi fost mai super- 
ficială, în cazul când el ar fi putut depărta mâna în momentul când a 
simţit înţepătura. Or, această lovitură a, fost îndreptată cu repeziciune, cu 
putere și cu intenția de a distruge. | 

Intrucât priveşte circumstanța că pe hainele lui A. N. nu se află 
atâta, sânge încât să explice gravitatea rănii şi poziţia în -care se găsea 
când a primit-o, aceasta se lămurește cu aceia că el probabil, în momentul 
când a simţit că este rănit, s'a sculat în sus, astfel că sângele n'a putut 
să se scurgă pe hainele lui, ci pe scânduri, pe cari de altfel se găsește în 
mare cantitate și am constatat câteva picături chiar în stânga locului unde 
şedea el la masă, adică acolo unde își rezemase mâna pe masă, 

V. Concluziuni 

1. — Femeea 'T. G. are pe piept în partea stângă trei cicatrice cari 
sunt rezultatul unei răniri cu un instrument înţepător şi tăios. Ele au 
toate caracterele unor răni făcute de mâna sa proprie, deci răniri simulate. 

9. — A. N. are pe degetul mijlociu dela mâna stângă o cicatrice, re- 
zultat al unei răniri cu un instrument tăios. Această rănire are toate ca- 
racterele unei răniri făcută de o mână streină. 

Bucureşti, 1890. (ss) 

10. RĂNIRE MORTALĂ CU ARMĂ DE FOC 
1. Preambulul : 

II. Istoricul afacerii. — In urma unei explicaţii violente şi, întrun 
acces de gelozie, A. L. trage cu revolverul în soţia sa, care sucombă:ră- 
nilor căpătate. De 

II. Descrierea faptelor: Autopsia 
A. Examenul extern. — Cadavrul e al unei femei tinere, scundă 

(talia 1 m. 48). Rigiditatea cadaverică dispărută, putrefacţia nu s'a decla- 
rat încă. -
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Pe corp notăm două feluri de leziuni: o rană produsă cu o armă de 
foe la gât; echimoze pe braţul stâng. 

Pe vestminte nu notăm nici fire de praf de puşcă, nici arsuri. 
a) Examenul rănii dela gât. — Pielea feţii este sediul unui tatuaj 

prin încrustarea neregulată a prafului de puşcă, — încrustare îndeosebi 
abundentă în dreapta, pe pleoapa superioară, pe pometa şi pe buza, de sus; 
alte incrustaţiuni pe marginea, liberă a pleoapei inferioare drepte, pe ple- 
oapa superioară stângă, pe partea laterală stângă a nasului şi pe obrazul 
stâng. - Tatuajul acesta se opreşte la nivelul pielei bărbiei, unde nu se 
găsesc decât; cinci fire de pulbere (în dreapta). Nu notăm incrustaţiune 
pe pielea, gâtului, la nivelul rănii din această regiune. Nici o arsură pe 
păr şi la sprincene. 

Pe pielea depe ramura dreaptă a maxilarului inferior, la 2,5 cm. de 
linia, mediană, notăm o amprentă verticală (lungă .de 20 mm. şi lată de 
7 mm.) formată, prin eroziunea straturilor superficiale ale dermei şi încun- 
jurată de o echimoză puţin pronunţată. 'Pesutul celular, care căptușeşte a- 
ceastă eroziune, conţine o ușoară sufuziune sanguină. - 

In regiunea dreaptă a, gâtului, la, 4 cm. de linia mediană şi la 3 cm. 
deasupra, marginii superioare a claviculei drepte, notăm o rană (6 mm.) 
de forma, unei crăpături aproape transversală, închisă într'un cerc negru 
(16 mm. diametru). o 

La] mm. sub această rană, o contuziune negricioasă, de mărimea, 
unui bob de mazăre, interesând numai stratul superficial al dermei. 
- Sub rana penetrantă, țesutul celular e căptuşit cu un cheag volu- 
minos; învelișul celular al carotidei e deschis, iar, la acelaș nivel, notăm 
pe tunica internă a, carotidei o mică ruptură, fără 'însă, ca, însăş carotida 
să fie deschisă. a | 

Disecând trajectul rănii — care are o direcţie aproape verticală și cu 
"0 ușoară oblicitate dela, dreapta spre stânga şi o oblicitate ceva mai pro- 
nunţată dinainte înapoi — ajungem la trunchiul arterei sub-elaviare care 
e complect secționată la, nivelul originei arterei vertebrale drepte. 

Clavicula, şi coasta, L-a n'au fost atinse de proiectil. 
Acesta a deschis vârful pleurei drepte, 'a, străbătut lobul superior al 

plămânului drept (de sus în jos și dinainte înapoi), a ieşit pe marginea in- 
ferioară, şi posterioară a, acestui lob, a sfărămat coasta a 5-a la-2 cm. de 
articulaţia ei. cu coloana, vertebrală, a produs o eroziune pe marginea, su- 
perioară a coastei a 6-a, apoi a deviat spre a, se urca, în muşchii spatelui, 
oprindu-se între omoplat şi fața posterioară a coastei a 3-a. 

Pleura, dinspre dreapta, conţine o. mare cantitate de sânge în mij- 
locul căruia s'a format un chiag de volumul unui cap de nou-născut la, ter- 
men. 'Totalitatea sângelui (lichid şi închegat) colectat e de 850 grame. 

'Pesutul celular al mediastinului anterior e complect infiltrat cu sânge, 
b) Contuziunile depe brațul stâng. — La mijlocul braţului stâng, 

notăm pe piele trei echimoze făcute cu mâna: una mai mare (2,5 cm. 
diametru) cu direcţiunea, înainte şi în afară, la, nivelul marginii externe 
a bicepsului, şi două mai mici, cu direcţiunea înapoi şi înăuntru, la -ni- 
velul marginii interne a bicepsului. | 

c) Pe celelalte părţi ale corpului (braţul drept, mâinile, încheeturile 
acestora) nu notăm nici o urmă de violenţă, zgârietură sau echimoză,; dea- 
semenea nici o echimoză pe conjunctive. 

B. Examenul intern. — Capul. Nici o echimoză pe țesutul celular 
„al pielii capului. Oasele craniului intacte. Encefalul sănătos. | 

Cavitatea toracică. — Puţină spumă, rozată în laringe şi trachee. —
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Nu există tuberculi în plămâni. Pleurele ambilor plămâni şi pleura. care 
căptușește diafragma, sunt pătate cu numeroase echimoze sub-pleurale, - - 
Inima sănătoasă, valvulele suple. 

Cavitatea abdominală. — Esofagul intact. In stomac 400 'gr. de 
materie alimentară incomplect digerată. — Picatul, splina şi rinichii să- 
nătoşi. — Intestinele, foarte balonate de gaze, nu prezintă nici o leziune 
apreciabilă. | . 

Organele genitale. — Uterul, mic, e menţinut de intestinele vecine 
prin câteva aderenţe vechi. 

1Y. Concluziuni . 

]. Moartea, femeii A. L.. e violentă şi e datorită unei răniri cu o armă 
de foc (revolver), al cărei proectil, care a secționat artera sub-claviară 
dreaptă, a determinat o hemoragie foarte abundentă în pleura dreaptă. 

2. Volumul arterei deschise e o indicație că hemoragia aceasta a pro- 
vocat o moarte repede. 

3. Arma; a fost descăreată dela'o mică distanţă de sus în jos, dela 
dreapta spre stânga și dinainte înapoi, — lucru ce deducem din felul de 
distribuţie a tatuajului (cu praful de puşcă) depe faţă, din eroziunea, 
pielei dela bărbie şi din direcţia, rănii dela, deschizătura ei pe gât şi până 
la coasta a, 5-a din dreapta: Până la, acest os, proiectilul ni'a întâlnit nici. 
un plan osos care să-i fi provocat o.deviare. 

4. Distanţa, exactă dela, care a fost descăreată arma, n'ar putea, fi.pre- 
cizată decât în urma unor experienţe făcute cu revolverul şi cu cartușe 
la fel cu acela care a omorât pe femeea A. L. 

.5. Pe corp nu se notează nici o urmă de luptă. Vânătaiele depe braţul . 
stâng sunt recente, dar nu e exclus ca, ele să fi fost produse cu 48 
ore înaintea morţii. Vânătaiele acestea reprezintă urma, lăsată de o mână 
care a ţinut strâns braţul femeii. Dacă au fost făcute cu mâna dreaptă, 
ucicașul a trebuit să se găsească în faţa femeii; dacă, dimpotrivă, au 
fost făcute cu mâna stângă, ucigașul trebuia să se afle în spatele victimei. 

Admiţând că vânătaiele depe braţ şi rana cu revolverul au fost pro- 
duse simultan, ucigaşul trebuia, să se fi găsit în una din următoarele două 

_poziţiuni: a) sau în faţa victimei (aceasta stând în picioare sau mai de 
grabă pe jumătate răsturnată), ţinând-o cu mâna, dreaptă de braţul stâng 
şi descărcând cu stânga revolverul de sus în jos; b) sau la, spatele victimei. 
pe jumătate răsturnată ţinând-o cu stânga de braţul stâng şi trăgând - 
cu mâna dreaptă. Ipoteza a doua pare mai puţin probabilă. 

11. RĂNIRE CU ARMĂ DE FOC 
1. Preambulul : | 

TI. Istoricul afacerii: Un om c găsit împușcat în cap, fără să se fi 
putut identifica, autorul crimei, nici arma cu care omorul a fost săvârşit, 

III Descrierea faptelor: Autopsia 

A. Examenul extern.— Cadavrul, culcat pe spate; e. îmbrăcat cu 
haine de oraș și încălțat. Talia mijlocie, vârsta, între 45—50 ani. Hainele, 
pe toată faţa anterioară, sunt imbibate cu sânge coagulat; mâinile şi fi-
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gura sunt mânjite de sânge. Pe vestă, o materie roşie-albicioasă, cu toate 
„caracterele substanţei cerebrale. 
„Din cauza rigidităţii cadaverice hainele, neputând fi scoase, au fost 
tăiate. Sub vestminte, o cămaşă de zi peste una de noapte şi o pereche de 
izmene. Cămaşa, de zi prezintă. pete de sânge pe mâneci, la umeri și în 
dreptul cingătoarei. Cămașa, de noapte prezintă, pete de sânge umede încă 
în aceleași regiuni precum şi în dreptul deschizăturii pantalonilor, Izme- 
nele pline de sânge umed în dreptul cingătorii și deschizăturii lor, de 

"partea internă și anterioară a, coapsei stângi și pe partea, internă a gambei | 
stângi; câteva pete pe partea externă a cracului drept. 

Tegumente. — Pete de sânge pe coapsa stângă şi mai cu seamă pe 
partea, internă a genunchiului; alte câte-va, mici pete pe coapsa dreaptă. 
Pe braţul drept şi în regiunea deltoidiană stângă mai multe pete mici cu 
„marginile neregulate. 

Capul. — Părul negru încărunţit, abundent şi lung ca de 10 cm.; în 
ambele regiuni temporale și: în 'cea fronto-parietală părul e împâslit cu 
ânge. Deasemenea împâslite cu sânge: jumătatea dreaptă a mustăților şi 
musca .de sub buza inferioară. 

Figura. Regiunea frontală și obrazul drept acoperit de un strat subţire 
de sânge închegat. Regiunea pometelor acoperită de țărână (probabil din pre- 
şul cu care a fost acoperit cadavrul). Gura întredeschisă, mici pete de sânge 

„pe buze; nasul acoperit cu pete de sânge, iar pe orificiile nărilor, îndeosebi 
la cea din dreapta, sânge închegat. Ochiul stâng întredeschis, Regiunea 
frontală prezintă o disimetrie: partea dreaptă mai turtită şi cea stângă, 
mai ridicată. In regiunea orbitară dreaptă, în unghiul intern, există o 
gaură, de formă, eliptică, cu extremitatea cea, mai mare în jos, axul cel 
mare este oblie în jos și în afară, diametrul prelungit corespunde marginii 
anterioare a mușchiului maseter. Acest oval este format prin distru- 
gerea peretelui intern al orbitei și u rădăcinii nasului din partea cores- 
pondentă. Axul cel mare este de 32 mm., cel mie de 22 mm. La partea 
superioară și externă a orificiului se vede o parte din marginea orbitei 
descoperite de părți moi în întindere de 7 mm. și acoperită de sânge. 

Acest orificiu este poarta de intrare a unei cavităţi scobite în sub- 
stanţa cerebrală, marginile acestei găuri sunt contuze, puţin neregulate 
şi cu buzele resfrânte înăuntru; în jumătatea circonferinței superioare 
a ovalului, pierderea de substanţă a marginilor pare a avea o direcţie 
oblică de din afară înăuntru, iar în jumătatea circonferinței inferioare 
marginile sunt abrupte și prezintă o coloraţiune neagră, provenită, proba- 
bil din sânge coagulat. | - 

Direcţiunea orificiului palpebral drept (lung de 23 mm.) este oblică 
în jos și în afară, pe când a celui stâng (lung de 32 mm.) e aproape 
transversală. Orificiul palpebral drept se află pe un plan inferior celui 
al orificiului stâng, pleoapele îi sunt mai turtite, neexistând ridicătura 
produsă de globul ocular ca, în starea, normală, In deschizătura pleoapelor 
se vede o substanţă albă roșiatică, care nu este globul ocular. Pleoapa.su- 
“perioară dreaptă, deprimată, și cea inferioară sunt acoperite de câte un 
„mie chiag de sânge.: 

Pierderea de substanţă interesează și comisura internă a pleoapelor. 
Intorcând cadavrul cu faţa în jos, observăm în regiunea occipito-pa- : 

rietală, pe linia mediană, o gaură de formă stelată cu cel mai mare dia- 
“metru în direcţia verticală şi măsurând 63 mm.; lărgimea cea, mare, care se 
află la partea inferioară a gaurii, măsoară. 45 mm. Marginile sunt stelate, 
vrezentând 7 raze, dintre cari cea mai mare (35 mm.) este îndreptată în
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sus pe linia mediană. Pielea pare crăpată, nici de cum contuză, nici arsă. 
Prin orificiu se vede o cavitate în care proemină o porțiune de os. Impre- 
jurul acestui orificiu, părul e abundent şi împâslit cu sânge. 

Pe masă se află un fragment do creer, de mărimea, unei migdale, căzut, 
din orificiu. Buzele rănii sunt umeotate de sânge şi răstrânte în afară. 

In orificiul auditiv extern drept există sânge coagulat, pe când în cel 
stâng nu există, Pe pavilioanele urechilor nu se vede nici un semn de 
violenţă. 

Partea posterioară a corpului. — Nici o urmă de violenţă. Pete hipos- 
tatice, rozate în regiunile scapulară şi lombară. 

B. kxamenul rănii.-- Cadavrul întors din nou cu faţa în sus și figura, 
fiind spălată cu apă, se constată: marginea inferioară a rănii “(ovalului) 
prezintă. o coloraţie vânătă negricioasă, cu aspect de arsură, tare, scorțoasă 
la pipăit. Porțiunea superioară a, marginii rănii prezintă pierderi de sub- 
stanțe parţiale ale dermei şi mici cchimoze în regiunea externă, cuprin- 
zând şi înălţimea întregii pleoape superioare. ) Marginea, internă a, orifi- 
ciului prezintă o zonă, roşie-brună de consistență pergamentoasă; aici 
există un mic lambou triunghiular din dermă de 1 cm. lungime şi 4—5 mm. 
lărgime, atârnând de marginea, pleoapei și prezentând acelaș aspect și 
aceiaşi consistență ca şi porțiunea externă despre care am vorbit. 

In afară de rana dealungul arcadei orbitare superioare corespondente 
şi dedesubtul sprincenii, există o pată (lungă de 15 mm. şi largă de 
3 mm.) cu acelaș. aspect. 

In punctul cel mai ridicat al ovalului, la rădăcina sprincenei din aceiaş 
parte, buza, orificiului este formată din zdrelituri ale dermei, în întindere 
de 6 mm. în sens vertical şi 10 mm. în sens transversal. La partea su- 
perioară. și internă a marginii .rănii cuprinsă între rădăcina nasului și 
5 em. deasupra, există o mică zonă în care pielea prezintă o coloraţiune 
palidă difuză. In regiunea pleoapei inferioare şi în afară de rană (în părţi 
neatinse) pielea prezintă o coloraţiune lividă foarte pronunţată, împrejurul 
rănii şi care se pierde către partea externă, pielea fiind intactă. La niveiul 
unghiului intern, pleoapele nu sunt reunile decât prin conjunctivă. 

Cu toate că leziunea interesează o parte din capul sprincenei, după 
cum am descris mai sus, părul rămas este normal şi nu prezintă urme de 
combustiune; notăm acelaș lucru și pentru gene.  : 

Pielea, în jurul rănii sau mai departe nu prezintă nici o urmă de iarbă 
de puşcă sau alice încrustate.. 

Depărtând pleoapele, găsim ochiul scurs; faţa internă a pleoape: inte.. 
'rioare prezintă o lividitate sub-subconjunctivală în toată întindarea ci; 
pleoapa superioară, pe faţa sa internă, prezintă o conjunetivă puţin roșie. 

C. Examenul intern, — Procedăm la deschiderea. capului. Făcând o 
inciziune bi-auriculară a pielei capului, am răsfrânt lambourile înainte și 
înapoi și am găsit leziunile următoare: jumătatea, anterioară a pielei ca- 
pului infiltrată de sânge; pe linia mediană si latura stângă, pe o întindere 
ca de 4 degete, infiltrație difuză şi pete echimotice mai mareata. Pericra- 
piul infiltrat de sânge de ambele: părți ale linici mediane; în partea stângă 
sufuziunile sanguine se scoboară până în regiunea temporală. Jumătatea . 
posterioară a pielei capului prezintă sufuziuni sanguine şi pete echimo- 
tice pe toată întinderea ei; pericraniul şi aci este infiltrat de sânge de 
la o regiune temporală la cealaltă și cu plăci echimotice de o coloraţiune. 
mai închisă. 

Prin orificiul posterior substanţa cerebrală face hernie. 
Craniul este despărţit printr'o singură fractură antero-posterioară în
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două jumătăţi laterale, începând dela ridicătura frontală și terminându-se 
cu 1.cm.'îndărâtul suturei fronto-parietale. Aci, această fractură se bi- 
furcă mai întâiu în două ramuri, dintre cari una, cea, dreaptă, se îndreaptă 

spre baza, occipitală; cealaltă linie de fractură (stângă) = îndreptată spre 
apofisa mastoidă. Aceste două ramuri sunt reunite cu orificiul posterior 
(gaura de ieşire) prin alte două linii de fractură convergente, cireum- 
scriind astfel o porţiune de os cu totul detașată de restul craniului. Por- 
ţiunea, aceasta — al cărei diametru lung e de 10 cm., iar cel transversal de 
8 cm. — este în cea mai mare parte formată din osul parietal stâng şi 
de o mică parte din unghiul superior şi intern al parietalului drept. 

Dela mijlocul ramurii stângi a liniei de fractură, ia, naștere o nouă 
„linie de fractură, aproape verticală, care se scoboară spre sutura, sfeno- 
temporală corespunzătoare, iar dela, extremitatea inferioară a acesteia 
pleacă o altă linie de fractură neregulată, aproape orizontală, care se duce 
spre gaura, de ieşire (posterioară), detașând astfel o porţiune din bolta, 
craniului şi formată de parietalul stâng şi partea solzoasă a, temporalului 
corespunzător. pf ! CI E 

„Dela, ramura dreaptă a fracturii pleacă o crăpătură, care se întinde 
până la, partea, posterioară a, suturii temporo-parietale drepte. Această cră- 
pătură interesează, ambele table fără ca, fragmentele să fie depărtate. 

In regiunea oceipitalului există o fractură cominutivă care a detașat; 
mai multă fragmente-mici și neregulate. Toate fragmentele fiind puse în 

loc și menținute, se observă o pierdere de substanţă (gaura de ieşire) a cra- 
niului, de formă eliptică, neregulată prezentând dimensiunile următoare: 
diametrul vertical 7 cm., cel transversal maxim 5,5 cm. 

Inainte, dela bosa frontală dreaptă, pleacă o linie de fractură aproape 
orizontală, care merge către partea posterioară și detașează astfel un frag- 

„ment, compus din fragmentul stâng şi o porţiune din parietal (partea 
anterioară). 

Jumătatea, laterală dreaptă a bolţii craniene este mobilă şi separată de 
baza craniului printr'o linie de fractură. - 

La unghiul intern al orbitei, în dreptul bosci frontale, există o pier- 
dere de substanţă cu marginile abrupte. Probabil că glontele a isbit aci 
mai întâiu. Din mijlocul acestei leziuni pleacă linia de fractură antero-pos- 
terioară. i 

In rezumat ca leziuni ale bolţii craniului avem: 
1. O pierdere de substanţă cu sfărâmarea unghiului superior al ocipi- 

talului. : 
2. Trăsături de fracturi orizontale cari detaşează fragmentele bolţii 

de baza craniului. ? 

3. O fractură, antero-posterioară, simplă la început, multiplă în 
partea sa. posterioară, care împarte bolta în mai multe fragmente. 

4. Pierderea de substanţă occipitală a osului corespunde cu rana de 
ieșire a tegumentelor la partea, posterioară. 

Baza craniului — Ftajul anterior: fracturi cominutive multiple cu 
zdrobirea, bolților orbilare și cu izolarea complectă a porțiunii mediane a 
bosei frontale. In regiunea orbitară dreaptă, un traicet infiltrat de sânge 
conţinând şi coaguli sanguini; globul ocular, împins din orbită, formează 
o ridicătură către interiorul craniului. E 

Etajul median: Şeaua, turcească, este acoperită de o. substanţă cere- 
brală distrusă şi sanguinolentă. Corpul osului sfenoidal este detaşat de 
adânciturile sfeno-temporale prin două linii de fracturi laterale; adâncitura
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sfeno-temporală dreaptă conţine sânge coagulat, partea posterioară a a- 

cestor ridicături conţine fragmente izolate. | 
" “Etajul al treilea conţine fragmente laterale, compuse din părţile ce 

au mai rămas din occipital. o | 

Pe când disecam. tagumentele craniului prin deschizătura formată de 

despărţirea fragmentelor, a ieşit emisferul cerebral stâng aproape în în- 

tregimea, lui. Faţa internă a părții rămase din acest; emisfer e acoperită 

de un mic strat de sânge lichid; în regiunea, hipo-campului un mic coagul 

de sânge; porţiunea, corespunzătoare lobului occipital și porțiunile poste- 

rioare ale circonvoluţiunilor oceipitale şi sfeno-temporale lipsese: aceste 
pierderi de substanţe prezintă o suprafaţă neregulată. 

Faţa externă a emisferului stâng: menirigele injectate şi sânge extra- 

“vazat; sub arachnoidă şi mai cu seamă sub scisura lui Sylvius. Pe partea 

superioară se vede pierderea, de substanţă a lobului occipital corespunzător. 

Emisferul drept: Partea anterioară a circonvoluţiunii frontale interne 

este distrusă şi se vede în acest punct un mic lambou format de extremi- 

tatea lobului frontal. Pe ereerul acoperit de un strat de sânge, se observă 

un mie coagul în regiunea hipocampului. 
Meningele sunt injectate de sânge; sub arachnoidă se vede strivirea, 

cireonvoluţiunilor I şi II, pe o întindere de 35 mm., în direcţia antero- 

posterioară şi de 25 mm, în sens transversal. Cornul sfeno-temporal este 

deasemenea, strivit şi în parte distrus, astfel că se văd circonvoluţiunile 

“ insulei. — Pe partea, posterioară, lobul sfeno-temporal este strivit pe în- 

tinderea unei piese de 2 lei. Prin secţiuni transversale făcute în emisferul 

drept se notează o hiperemie a piei-mater din ventriculul cerebral şi între 

cireumvoluţiuni. ” | 
Emisferul stâng prezintă în structura, sa leziuni de aceiaș natură. Se- 

paraţiunea creerului'a lăsat în locul lor: puntea lui Varol, bulbul rachidian 

şi cerebelul. Pe partea laterală stângă a punţii lui Varol se găsește un 

coagul lung, aderent, care se îndreaptă spre orificiul posterior (gaura, 'de 

ieşire). Prin intervenţia, scalpelului se vede că acest; chiag este aderent de 

substanţa cerebrală şi că pe locul acela se află o pierdere de substanţă la 

nivelul pedonculelor protuberanţei precum şi un fragment osos ascuţit. 

”* Faţa superioară a cerebelului este în parte distrusă. Dela partea, poste- 

rioară a, acestei pierderi până la; orificiul de ieşire există o succesiune de 

coaguli aderenţi de substanţa, cerebeloasă. ” | | 

| In rezumat: distrucţia, cornului frontal anterior drept, a unei por- 

țiuni din ventriculul al treilea, a cornului occipital stâng şi a părţii supe- 

” rioare şi medii a cerebelului (traiectul glontelui). | 

Cerebelul fiind scos şi examinat, se găsesc coaguli sanguini în ambele 

_fose cerebeloase. Faţa inferioară 'a cerebelului e roşie contuzionată şi cu- 

prinde în substanţa sa (partea superficială) coaguli sanguini. 

Ventriculul al 4-lea conţine coaguli sanguini; lobul şi protuberenţa 

prezintă o mică stare de congestiune. Emisferul drept a fost separat de noi 

de protuberanţă. | | 

Orbita dreaptă. — Globul ocular drept: atmosfera grăsoasă infiltrată, . 

de sânge; fractura, cominutivă a, peretului inferior al orbitei cu infiltrație 

sanguină, care corespunde lividităţii pleoapei inferioare; corneea, mică, 

transparentă, prezintând strii sanguine către partea sa internă. La 2 mm. 

deasupra, corneei și în direcţie transversală se găseşte o spintecătură a 

seleroticei în întinderea de 18 mm., prin care s'a, scurs conţinutul. 

Orbita stângă: fractura, cominutivă a, peretelui inferior, atmosfera, ce- 

Iulară uşor infiltrată de sânge; corneea transparentă; pupila, dilatată în
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formă de butonieră transversală cu diametrul cel: mare de 1 cm. și cu cel 
mic de 7 mm. | 

Fractura. oaselor nazale și a ambelor oase maxilare superioare. 
?  Oavitatea bucală. — Pe buze puţin sânge: limba acoperită de sânge 
şi uscată; pe buze și în părţile laterale papilele mai desvoltate. In esofag - 
puţin sânge alterat. - 

Cavitatea toracică, — Puțin sânge în laringe și trachee; plămânul 
stâng aderent de pleura parietală; aderenţe vechi; o uşoară congestie mai 
mult către părţile declive. Plămânul drept: lobul superior emfizematos și 
mai multe tubercule cretificate, 

Cordul puţin gras, volumul, cavitățile şi valvulele normale; aorta şi 
artera pulmonară normale. | 

Cavitatea abdominală. — Picatul puţin voluminos și gras; splina nor- 
mală; stomacul gol; intestinele subţiri normale; intestinul gros conţine ma- 
terii fecale; rinichii hiperemiaţi, cel stâng mai puţin; atmosfera grăsoasă 
care-i încunjură, mai abundentă; băşica conţine 200 gr. de urină normală; 
cavitatea vaginală a testiculului drept conţine ca la 20 gr. lichid citrin. 

V. Examenul complimentar 

A. Pentru o mai bună precizare, s'a făcut examenul histologice a 
două porțiuni din pielea dela marginile rănii de intrare a glontelui — exa- 
men al cărui rezultat e următorul: 

1. Rana este puţin subminată. 
2. Pe părţile rănii se află un strat de arsuri atât de subţire, încât 

numai cu microscopul se poate constata. | 
„3. În jurul rănii există o infiltraţiune sanguină şi destrucțiunea ţesu- 

tului, datorite contuziunii. | 
4. In vecinătatea, imediată a rănii, molecule de iarbă de pușcă au 

pătruns în straturile superficiale ale pielei şi ele nu sunt vizibile decât 
la microscop. : ' 

5. La o distanţă de numai 1 mm. de rană se află păr fără urme de 
arsură. | pt a] 

B. Examenul glontelui turtit presupus a fi acela care a cauzat moar- 
tea. — Glontele, devenit convex-concav prin turtire, are o greutate de 27,3 
&r. şi următoarele dimensiuni: lungimea 34 mm., lăţimea 13 mm. şi grosi- 
mea î mm. Pe partea concavă se află brazde puţin oblice, mai pronunţate 
la început, de o lungime de 2 em., cari corespund, ca intervale şi lungime, . 
cu ghinturile armei militare. 

Partea concavă, împreună cu partea, turtită dela vârf, prezintă o su- 
prafață metalică puţin oxidată, și anume la vârf urme negre cari, la mi- 
croscop, se constată a fi urme de cărbune. La marginile laterale, în profun- 
zimea unor cute, se vede o substanţă gălbue granulată, care este compusă 
din nisip foarte fin; la microscop se constată a fi formată din părticele de 
silicate, pământ, carbonat de calce şi puţine puncte roşii bătând în cafeniu, 
conţinând fier. Afară de amidon, grupe de corpuri rotunde, lucide, selipi- 
toare. ca spori, formaţiuni turtite cari se colorează în galben prin iod și 
cari seamănă cu țesutul cărnos. Mai departe: grupe foarte mici compuse 
din globule de un galben şters și având aspectul globulelor de sânge,—dar 
nu Sa putut constata reacţiunea sângelui, nici prin spectroseop, nici 
prin metoda chimică a producerii cristalilor de hemină. . .- . 

Partea convexă a glontelui prezintă o mulţime de brazde trans- 
versale neregulate, :zbârcite, umplute cu: o substanță granulată la fel cu
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aceia de pe partea concavă; o substanţă organică, galbenă-deschisă, cu 
o structură lamelară fină; grupe de lobule, la fel cu cele depe partea, con- 
cavă, şi o altă substanţă, formată de filamente paralele drepte, dense şi 
de un ţesut punctat, fin, transparent; deşi acest țesut seamănă cu acela 
al unor anumite părţi ale crcerului, totuș nu s'a putut constata. prezenţa 
myelinei. 

Examenul chimie al glontelui arată că el este făcut din plumb şi staniu. 
C. — Bucata de plumb extrasă din gaura zidului (în dreptul căruia, 

a stat cel împuşcat) e grea de 19,15 gr., are forma nerepulată turtită, 
şi e zbâreită în diferite sensuri; e acoperită, de tencuială şi de părticele 
de cărămidă. Șubstanţa, care acoperă această bucată de plumb — de 
aceiaş compoziţiune caşi glontele turtit; — este mai puţin densă şi mai 
albă decât aceia, care acoperă pe acesta din urmă. 

D. — Făcând o experienţă cu o puşcă militară şi trăgând dela o dis- 
tanță de 50—60 metri, într'o scândură, am constatat pe deoparte că 
glontele cântăreşte atât cât glontele turtit (adică a pierdut 1,53 gr. 
din greutate, aproape atât cât este diferenţa între glontele turiit şi 
glontele de puşcă militară, care cântărește 31,08 ar.), iar pe de altă 
parte, că lemnul, în regiunea perforată de glonte, a devenit negru, cu 
urme de cărbune şi de 'plumb. 

E. — In jurul şi în intervalul gaurei superficiale din zid se află 
stropituri de o substanţă brună-cenușşie, uscată, puţin transparentă. Esa- 
minând tencuiala din fundul gaurei, am constatat că are aceiaş com= 
poziţie cași substanţa _depe suprafaţa gloanţelor. Substanţa stropiturilor 
nu dă reacţiunea de sânge; tratată însă sub microscop, cu apă distilată, 
apar după câteva minute, în mase mari, formațiunile caracteristice de 
myelină, ceiace demonstrează că avem a face cu o substanţă nervoasă, - 
neamestecată cu alte substanţe și, în cazul care ne preocupă, nu poate fi 
decât substanţă cerebrală. 

VI. Concluziuni 

1. Moartea individului examinat a fost violență şi e datorită rănirii 
cu o armă de foc. 

2. Arma pare a fi o puşcă militară, probabil având un calibru de 
10—12 mm. şi o'foarte mare putere de pătrundere. 

3. Distanţa dela care s'a tras trebue să fi fost de cel puţi 30 metri. 
4 Teșind din ţeavă şi trecând prin capul victimei, proectilul a urmat, 

după toate probabilitățile, direcţiunea, dinainte înapoi, dela, dreapta spre 
stânga şi de jos în sus, până la unghiul întern al ochiului drept; de aci 
însă, întâmpinând o rezistență, şi-a “schimbat puţin direcţiunea, şi anume 

de sus în jos. 
5. Victima, a, fost lovită în faţă. Rana, de intrare este orificiul situat 

la, unghiul intern al orbitei drepte, iar orificiul de ieșire, prin oeciput. 
6. Orificiul de intrare nu este, ca deobiceiu, . în raport cu calibrul 

procetilului, — ceiace se poate explica în chipul următor: sau glontele, 
sbindu-se de una din marginile orbitei osoase, a deviat, fiind împins 
către partea opusă și aceasta, mai cu seamă în regiunea aceasta unde sunt 

“ țesuturi de conisisteriţă diferită, sau glontele a fost diformat înainte ori 

în momentul când a lovit craniul. 
7. În genera], rănile de intrare pricinuite cu o. armă de foc prezintă 

un anumit grad. de combustiune, în deosebi atunci când, ca în cazul: exa- 
minat, proectilul întâmpină, în drumul său, o rezistență.
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8. In momentul pătrunderii, proiectilul mai posedă oarecare grad 
de temperatură ridicată. 

: 9. Moleculele de cărbune. găsite încrustate în rană provin sau din 
iarba, de pușcă sau din carbonizarea marginilor rănii. 

Bucureşti, .... (ss) 

12. OTRĂVIRE CU ACID OXALIC 

(Acid oxalic luat în loc de sare amară). 

I, Preambulul: 

II. Istoricul afacerii. — I. P., simțindu-se indispus, se duce la o 
droguerie și cere o doză normală de sare amară. Cu toate că observă di- 
zolvarea anevoioasă în apă, ia totuși două înghiţituri, Simţind acreală 
şi o arsură pe piept, n'a luat toată soluţia, bănuind, că din greșeală i s'a 
dat altceva. Imediat după aceasta i-a venit rău şi a căzub jos. Slăbi- 
ciunea aceasta, a fost însoţită de o salivaţie abundentă şi de vărsături san- 
guinolente. Apoi a căzut în complectă nesimţire, 

Medicul, chemat să-i dea, îngrijiri, constatând pe dată simptomele 
unei grave intoxicări, a, trimis la, aceeaş droguerie după o nouă doză de 
„sare amară“, care s'a dovedit a îi în realitate acid oxalic. 

Pacientul a sucombat după 12 zile, în care timp a prezentat; o intensă 
iritaţie gastro-intestinală cu diaree sanguinolentă la care s'a. adăogat 
în urmă și o hematurie pronunţată (urinare cu sânge), aceasta din urmă 

„persistând până în ziua morţii. 
Cadavrul a fost transportat la Institutul Medico-Legal în vederea 

'autopsiei, 

Il]. Descrierea faptelor 

A. Autopsia. — a) Ezamenul extern. Cadavrul, păstrat timp de 
18 ore în aparatele frigorifere, e al unui om bine constituit şi desvoltat, 
puţin slab, 'de 60—65 ani, talia 1. 66 m. Rigiditatea, dispărută, Inceput 
de putrefaoţie. Pe pielea capului nici o urmă de violenţă. Pe urechea 
stângă, obraz şi nas câteva mici escoriațiuni. Pe restul corpului și pe 
membre nici o urmă de violenţă. Părul mai mult. alb, lung de 2 cm 
Faţa palidă, ochii și gura, închise. Pe gură, nas.și urechi nu se scurge 
nimic. Corneele cu totul opace, pupilele foarte contractate. Dantura, foarte 

„uzată, Gingiile şi limba, acoperite cu un strat sabural. Pe mucoasa, gurii 
și a gingiilor nici o ulceraţie sau inflamație acută sau cronică. Abdomenul 
cscavat. Nici o coastă fracturată. In dreptul regiunii dorsale coloana ver- 
tebrală, e ușor deviată spre dreapta. 
„3) Eramenul întern. — 1) Capul şi cavitatea craniană: Oasele bolţii 

şi ale bazei craniului intacte, suturile osificate. Ventriculii destinși şi 
plini cu lichid cefalo-rachidian. Meningele puţin injectate şi edemaţiate, 
se deslipese cu înlesnire. Substanța cerebrală nu prezintă nimic deosebit 
de notat. Sinusul longitudinal plin cu lichid roşiatie. Nimic în al 4-lea 
ventricul. Arterele s3 ylviene ateromatoase. Dura-mater puţin aderentă 
și fibroasă. - 

Limba are papilele foarte ipertrofiate. | 
2) Toracele şi cavitatea toracică. — Vasele gâtului pline cu sânge 

negru consistent. Zracheea goală. Bronchiile, cu puţin mucus lipicios, sunt
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puţin osificate. Plămânii nu umplu complect cavitățile pleurale. Au cu- 
loarea granitului. — Plămânii prezintă la vârfuri numeorase. bule de em- 
fisem. — Parenchimul pulmonar plin cu sânge negru 'consiștent. Pe sec- 
ţiune se scurge puţină spumă roşiatică. | a 

“ Inima nu este complect acoperită de plămâni. Pe pericard nu se ob- 
servă, nimic. Cordul retractat, cel stâng mai mult de cât cel drept. Cordul 
stâng conţine puţin sânge lichid spumos de culoare vișinie. Cordul drept 
gol. Orificiile mitral și tricuspid suficiente. Artera pulmonară conţine 
puţin sânge vişiniu închis. Aorta, puţin dilatată, e presărată cu mici 

plăci ateromatoase. Baz. indurată. 'Tuberculii lui Arantius induraţi. Ar- 
terele cărnoase, permeabile, o | | 

3) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Pereţii abdomenului sunt 

subțiri, cu musculatura căptuşită de un strat de ţesut celulo-grăsos 

Nici o revărsare de sânge în cavitatea: abdominală. Peritoneul visceral, 

mai cu seamă cel al intestinelor subțiri, prezintă o iperemie, iar din 

distanţă în distanţă mici echimoze puretiforme mai mari pe'partea inser-: 

țiunii mezenterice. Peritoneul nu este îngroşat. o 

Stomacul bicorn, puţin dilatat în partea, sa mijlocie, conţine 50 gr.. 

de lichid portocaliu galben şi exală un miros cadaverie. Mucoasa sto- 
sacului puţin îngroșată, ramolită şi injectată, are o culoare cenușie mur- 

dară, fără a prezenta nici o ulceraţie; însă 'din distanţă în distanţă, în 

regiunea, pilorică, prezintă o arborizaţie fină de culoare roşie intensă. — 

Ficatul bilobat, cântăreşte 1.800 gr.; suprafaţa are o culoare gălbue-roză. 

Substanţa sa e friabilă şi granuloasă; pe secțiune se scurge în abundență 

un lichid brun. — Vesicula biliară, plină cu bilă, nu conţine caleuli. — 

Splina: puţin mărită de volum, capsula îngroșată şi pulpa puţin ramolită. 

Ambii rinichi măriţi de volum; foarte hiperemiaţi au culoarea şocolatei. 

Substanţa rinichilor tare. Rinichiul stâng cântăreşte 210 gr., cel drept 220 

er.; cel stâng măsoară în lungime 140 mm. în lărgime 80 mm.; cel drept 

în lungime 130 mm., în “lărgime 72 mm. Capsula se deslipeşte cu destulă 

înlesnire. — Rinichiul stâng, Ja partea posterioară, prezintă mai multe 

chiste seroase de mărimea unui bob de mein. — Intestinul gros plin de 

o materie diareică de culoare palbenă verzue. — Atât tunica musculară 

cât şi stratul musculos intern al intestinelor este puţin hiperemiat; această 

hiperemie 'este mai pronunţată. în porțiunea iritestinului de dincolo de 

coecum. Pe mucoasa intâstinelor nu găsim nici o ulceraţie. Două din 

glandele lui Peyer, de o mărime de aproape 30 mm., sunt puțin proe- 

minente, fără a fi ulcerate. 

4. Organele genito-urinare. — Bursele conţin numai. un singur tes- 

ticul. | 
Băşica urinară conţine 100 gr. de urină de culoarea cafelei și cu un: 

depozit floconos. Făcând examenul urinei, constatăm că ea are o reac- 

ţiune acidă o densitate de 1.028. Sedimentul său este compus din sânge 

şi o mare cantitate de descuamaţie epitelială printre care mai cu seamă 

cilindrii hialini şi granuloşi. Mucoasa normală. | 

__ B, Examenul histologic: Rinichiul arată o aderenţă mai tare a, cap- 

sulei; suprafața, rinichiului e inegală şi sub capsulă se găsesc, în părțile 

mai retractate şi cu țesutul conjunctiv vechi selerotic, nişte &rămezi de 

țesut embrionar; În genere, de la periferie pornesc în profunzime tracturi 

de ţesut, embrionar în acelaşi timp cu o dilatare a vaselor. De regulă ţe-. 

sutul interstițial o îngroșat,- sclerotie şi în interiorul său aflăm tuburi | 

cari conţin concreţiuni cristaline'mari, grămădite, având forma, cristalelor
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de acid uric. Vasele mici interstiţiale sunt dilatate şi afară de aceasta 
există o dilataţie a spaţiilor limfatice şi în genere a spaţiilor intersti- 
țiale, probabil prin edem, așa în cât eanalurile sunt distanțate odată prin 
vasele dilatate și apoi prin acest ţesut edemaţiati 

Glomerulii sunt în parte hiperemici. Epiteliul renal pare puţin al- 
terat, celulele sunt foaite puţin umflate, dar nucleii sunt bine colorați; 
aflăm însă unele sisteme de canalicule conturnate, cari arată o degenerare 
reticulară, cu umflarea și dispariția nucleilor. Aşa, dar avem aface cu o 
leziune aculă suprapusă unei leziuni cronice a rinichiului. 

C) Analiza chimică. — Substanţa care, dizolvată în apă, a fost în 
parte ingerată de I. P. e o sare cristalină, solubilă în apă, fără reziduuri. 
Ea are un gust acru stiptic, prin calcinaţie nu lasă nici un reziduu. So- 
luţia sa' apoasă precipită, prin o soluţie de var, un abundent precipitat 
sub-solubil în acid clorhidric. N 

In organele prelevate asupra cadavrului, nu s'a găsit însă nici o 
substanţă toxică de origină organică sau anorganică necadaverică. 

IV, Concluziuni 

1. Cadavrul lui I. P. nu are pe corp sau membre nici o urmă de 
violenţă. o 

2, I. P. suferea, cu mult timp înaintea morţii sale, de o nefrită cro- 
nică (boală cronică de rinichi). Cauza morţii a fost o nefrită acută supra- 
pusă pe acea cronică, | | 

3. Sarea, din care se zice că a băut I. P. și pe care am analizat-o 
este acid oxalie (sare de măcriș). Această sare este o otravă, care, luată 
în doza de 5—10 gr., poate să producă moartea. 

4. "Ținând socoteală de împrejurările în cari s'a declarat boala, de 
" simptomele ce a prezentat în timpul ei şi de constatările medicale în 
timpul. vieţii, de leziunile constatate la autopsie, conchidem că această 
din urmă boală, adică netfrita acută, care a cauzat moartea, trebuie să 
fie rezultatul înghiţirii unei cantități oarecari de acid oxalic (Sare de 
măcriș). | | 

5. Faptul că, prin analiza chimică nu s'a găsit acid exalic în organele 
decedatului, aceasta este firesc. Căci, mai nici odată nu se mai găsesc urme 
de acest; soiu de otravă, atunci când otrăvitul supravieţuește câteva, zile 
şi deci otrava a avut vreme să se elimine, cum a fost în cazul care 
a format obiectul expertizei noastre. 

13. OTRĂVIRE CU O SARE DE MERCUR 

1. Preambulul 

IL. Istoricul : Tânărul C. S., suferind de diaree, se duce la o farmacie 
şi cere sub-nitrat de bismut, Nu trece decât vreo zece minute dela în- 
ghiţirea medicamentului și tânărul e apucat de dureri grozave, mai în- 
tâiu la stomac, și apoi în toată cavitatea abdominală, — dureri însoţite de 
vărsături și scaune sanguinolente, iar urina e şi ea pronunţat colorată în 
roșu. Vreme de trei zile, bolnavul nu poate păstra medicamentele admi- 
nistrate nici digera, vre-o hrană care e pe loc expulzată, sub dubla formă 
a unor vărsături și a unei diaree foarte intensă. După cinci zile se pro- 
duce o simţitoare ameliorare în fenomenele vomitive și diareica, dar pa- 
cientul e complect sleit de puteri (abea se ţine pe picioare și-abea, poate



OTRĂVIRE CU O SARE DE MERCUR SGa 

vorbi, iar fizionomia, lui are o pronunţată expresie de stupoare. Bolnavul, 
su toate îngrijirile primite timp de unsprezece zile, :moare. 

III. Descrierea faptelor 

A) Observaţiuanea clinică. — Pentru o mai bună Şi mai sigură în- 
drumare a, expertizei noastre, am cerut (cu adresa No... din.. .) foaea, de 
observaţie clinică întocmită de medicul curant şi pe care o analizăm. 

„„ Intrebat, bolnavul declară că praful ce i s'a dat drept-sub-nitrat de 
bismut, seamănă cu sarea de bucătărie. . 

! La prima, vizită medicul“ notează adinamie, paloare, anorexie, greață, 
salivaţie, agitaţie şi un miros fetid exalat din gură. Examinează gura, și 
constată: o intensă inflamație generalizată; gingiile moi, umflate, exco- 
riate şi sângerânde la cea mai uşoară atingere; obrajii şi limba sunt de- 
asemenea roșii și tumefiaţi. Ambele amigdale sfacelate. Bolnavul are sen- 
sația că majoritatea, dinţilor se clatină. Ganplionii cervicali și sub-maxi- 
lari tumefiaţi. Dureri mari la nivelul epigastrului şi al regiunii abdomi- 
nale, în deosebi în fosa iliacă. Dureri și mai mari la nivelul regiunii lom- 
bare. Bolnavul plângându-se de mâncărime pe tot trupul, constatăm în 
„diverse părţi ale suprafeţei pielei, în deosebi pe faţa externă a coapselor 
şi pe gambe, o erupţiune ca de prurigo. — 'Pemperatura normală; pulsul 
regulat, calm și destul de rezistent. Nimic de notat la inimă și plămâni. 

Date fiind simptomele, admitem ipoteza unei otrăviri cu o sare mer- 
curială, 

Preseriem: gargară cu clorat de potasă, lapte dela ghiață, o po- 
iune calmantă. 

In prima zi bolnavul n'a, urinat şi abea în ziua următoare am 
putut obţine o cantitate mică de urină în care, la examen, constatăm 
prezenţa albuminei. — Diareeca nu mai persistă, în schimb vărsăturile au 
caracterul bilios. Conchidem la o nefrită violentă datorită eliminării toxi- 
cului pe calea renală. — Prescriem: ventuze useate ș cataplasme sinapi- 
zate în regiuneu rinichilor, o baie sulfuroasă și fricţiuni stimulente pe tot 
trupul, iar ca hrană, numai lapte rece. | | 

In ziua a 3-a o agravare a, stării generale: alternanță, de agitaţie și 
de prostraţie, halucinaţii (vizuale şi auditive). Vărsăturile persistă, dia- 
reea reapare, puţin sânge în materiile eliminate prin gură și anus, Fără 
febră. | | | ” 

In ziua a, t-a: prostrația, mai accentuată, diareea mai intensă. 'Tem- 
peratura 369,5. 

In ziua a 5-a: vărsăturile, din ce în ce mai frecvente, se produce ime- 
diat după ingerarea, lichidetor : dela, ghiaţă. Preseriem poţiunea lui 
Riviere, | | - 

In cele două zile următoare: numărul pulsaţiilot normal, însă pulsul 
slab. - | m 

In ziua a 8-a bolnavul se simte mai bine: urinarea abundentă, starea, 
cerebrală satisfăcătoare. Bolnavul continuă însă. să se plânpă. de dureri 
mari la, rinichi. Vărsăturile și diareea persistă. La analiza urinci, se con- 
'stată prezenţa albuminei în. doza de 1,44 gr. la litru și urme aproape im- 
perceptibile de: mercur, Seara, starea se înrăutățește, cu toată emisiunea 
anei noui cantităţi de urină. Prostraţia reapare şi extremităţile încep să - 
răcească, LL E 

In ziua a 9-a: noaptea precedentă foarte agitată, bolnavul are halu- 
cinaţii, mai urinează câte puţin, vărsăturile au încetat, în schimb diareea. 

$500$. — Dr. AJ. Minocici, Tratat de Medicină Legală . : 25
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persistă. Răcirea extremităților se accentuiază. — Seara, prescriem o 

clismă cu chloral. .: , 

In ziua a 10-a: clisma n'a putut; fi reţinută; noaptea precedentă 

foarte agitată. A urinat de câteva, ori; absenţa vărsăturilor, persistenţa 

diareci. La 4 d. a. modificăm tratamentul: înlocuim băniturile 'reci cu 

Băuturi calde şi stimulante, precum și fricţiuni pe tot corpul: La 9 scara, 

prostraţia în vădit progres, algiditate și slăbirea “pulsului, care e însă 

regulat. — Administrăm 2 grame de cafeină în 10 pachete câte 1 pe oră. 

Se produce o uşoară reacțiune, dar pasageră, | 

In ziua d ll-a, la 6 dim.: puls imperceplibil, ral tracheal, răcire 

din ce în ce mai accentuată. După 'o injecție de eter, urmată de una de 

cafeină, bolnavul se. însufleţește puţin, dar la ora 1], pulșul a încetat 

şi după un stert de oră se produce moartea. ” | 

B. Aatopsia a: fost; practicată a treia zi de la declararea, decesului. 
1. Examenul extern. — Cadavrul e al unui tânăr de 22 ani, bine con- 

stituit şi voinic; rigiditatea cadaverică aproape complect dispărută; putre- 

facţia încă ma început. Abdomenul nu ce balonat. Câteva lividităţi cada- 

verice pe părţile deelive ale corpului. Nici o urmă de violenţă pe întreg 

trupul. Examenul pielci depe penis şi al marginii anusului nu revelează 

nici o ulceraţiune suspectă, riici o placă mucoasă sau cicatrice de șancru 

sau de ulceraţiune. Pe pielea feselor şi a părții superioare și externe a 
coapselor, o erupțiune papuloasă diseminată. 

2. Ezamenul intern. — a) Capul şi cavitatea craniană. Nici o re- 
vărsare de sânge sub pielea capului şi între fibrele mușchilor temporali. 

Nici o fractură Ja oasele bolţii şi bazei craniului. Meningele nu sunt con- 

pestionate. Nici. o leziune sau tumoare Ia, creer, bulb şi cerebel. Nu se con- 
stată granulaţiuni tuberculoase nici pe meninge nici în ercer, 

“Nici o eroziune pe faţa internă a buzelor şi a obrajilor. — Limbu 

e albă, încărcată cu un strat sabural, iar papilele sunt mult tumefiate. 

Urmele dinţilor persistă pe marginile limbii; pe marginea din: stânga, o 

ulceraţie rotundă cu un diametru de 1 cm., dar care nu interesează decât 

părțile superficiale ale mucoasei. — Amigdalele. sunt adânc -ulcerate, 

iar câteva, părticele sunt sfacelate. | - 

V) 'Toracele şi cavitatea toracică. — Jumătatea, inferioară a esofa- 
gului are culoarea. drojdiei de vin, nici o urmă de inflamație sau ulceraţie. 

- Tracheea sănătoasă şi goală. In cavitățile pleurale, în deosebi în cea, 
stângă, puţin lichid roşiatie — culoare datorită transudaţiei materiei co- 
lorante a, sângelui. Nu există aderenţe pleurale. — Plămânii,' foarte con- 
gestionaţi şi edemaţiați, nu conţin tubercule. Bronchiile sunt pline cu 
o spumă rozată. — Inima e mărită de volum, prezintă câteva echimoze 
sub-pericardice. In ventriculi, câteva, cheaguri fibrinoase. Fibrele muscu- 
lare pe alocuri palide. Valvulele sănătoase. " 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Ficatul puţin conges- 
tionat, ramolit, are o greutate de 1.550 grame. In vesicula biliară nu găsim: 
caleuli. — Splina (180 grame) nu e nici mărită de volum nici difluentă.— 
Stomacul gol, mucoasa lui: e sănătoasă fără nici o ulceraţie. — Glandele, 
formând pe suprafaţa, mucoasei o proeminenţă albicioasă, sunt tumefiate 
mai ales în regiunea pilorică. În apropiere de orificiul esofagian, spre faţa, 
posterioară, găsim o placă formată din puncte roșiatice neregulat răspân- 
dite pe o suprafaţă circulară cu un diametru de 4 cm. Nici o ulceraţie la 
nivelul orificiului pilorie. — Rinichii, mării de volum, congestionaţi și 
ramoliţi, cântăresc: unul 230 grame şi celalt 210 grame. În interiorul 
3or, numeroase plăci hemoragice situate în jurul caliciilor și al piramidelor
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lui: Malpighi; țesutul celulo-grăsos, care înveleşte rinichii, e edematos 
cu numeroase sufuziuni sanguine.. 

În cavitatea, abdominală se notează o uşoară revărsare sanguinolentă. 
Epiplonul gastro-hepatic e pătat de sufuziuni sanguine. Pe suprafața pe- 
ritoneală a intestinelor o fină, arborizaţie foarte accentuată. În intestine, 
o cantitate mică de materii diareice. In duoden, o ulceraţie rotundă (1,5 

em. diametru) roșie, ale cărei margini sunt nete dar puţin: neregulate. Val- 
vulele conivente nu sunt; nici inflamate, nici ulcerate. La, nivelul jejunirm- 

“ ului, mucoasa e congestionată; sunt câteva plăci mici gălbui neulcerate. 
In îleon se găseşte o placă, .Peyer, puţin tare, asemănătoare cicatricelor ob- 
servate după o febră tifoidă, foarte vechie. La capătul ilconului, dincolo 
de valvula ileo-cecală, se notează un inel (cu un diametru de 1 centiinetru) 
roşu .şi acoperit cu puncte hemoragice mnici.. La nivelul valvulei lui 
Baulhin, mucoasa intestinală e foarte congestionată. Pe marginea-i ade- 
rentă, se văd plăci dintre cari unele au dimensiunile de 3 și 4 centimetri 
lungime, pe 1 cm. lăţime; plăcile acestea, galbene-verzui, sunt constituite 
de un nucleu aderent pe alocuri, detaşat în alte părţi. Dedesubt o- ulce- 
raţie care desgoleşte peretele muscular, Leziunile acestea nu prezintă nici 
unul din caracterele ulceraţiilor tuberculoase sau tifice. — Colonul as- 

_„cendent e congestionat, pereţii lui sunt edematoşi, infiltraţi cu sânge pe o 
întindere de vre-o 10 em. La nivelul unghiului format de colon şi mesocolon, 
găsim trei ulceraţiuni acoperite de un mugure, cu diametrul de 1 em; Ceva 
mai departe dăm peste alte trei ulceraţii mici, cu diametrul de 4—5 mm., 
fără înmugurire, — Pe întestinul gros, notăm câteva plăci de infiltraţie 
sanguină în: mucoasă. — Ganglionii mesenterici nu sunt voluminoşi. | 

d) Beşica conţine 170 ce. de urină albuminoasă, depozitul e alcătuit 
mai mult din fosfat, amoniaco-magnesian. 

De notat că, în cursul întregii autopsii, n'am avut de înregistrat cel 
mai slab" miros caracteristic al putrefacţiei. 

C. Examenul histologic. — a) Inima, examinată maeroscopiceşte, e 
pe alocuri gălbue și palidă. Examenul histologio nu evidențiază, nici o 
leziune, fibrele musculare şi-au păstrat striaţia foarte netă, nucleele au. 
rămas neschimbate şi ca volum şi ca număr. Nu se constată o proliferare 
a țesutului conjunctiv. Vasele nu par lezate. 

b) Ficatul, cu volumul nemărit, e puţin moale şi de o culoare uni- 
_ formă, de un galben- deschis, Părţi din ficat sunt întărite: unele în lichidul 

lui Muller, sau într'un amostec de gumă și alcool; altele în alcool, sau 
într'un amestec de gumă și alcool. Pe secţiune aspectul de ansamblu nu e 
modificat, se disting lobulii net mărginiţi, celulele şi-au păstrat orientarea 
normală, țesutul conjunctiv nu e proliferat. Din cauza tumefierii celu- 
lelor, capilarele nu prea sunt aparente și par sudate între ele în grupe 
mai mult sau mai puţin numeroase; ele sunt pline cu numeroase gra- 
nulaţii foarte fine, negrăsoase, necolorate în negru de acidul osmic. 
Nueleii celulelor sunt foarte puţin sau chiar de loc. aparenţi, chiar 
după adiționarea, acidului acetic. In unele celule notăm prezenţa unor 
blocuri de substanţă incoloră, refringentă, care nu sc colorează nici cu 
carminul nici cu culorile de anilină. Pe numeroşi lobuli celulele. perife- 
rice sunt infiltrate cu granulații biliare. Numai pe unul din fragmentele 
examinate, notăm două focare ocupând aproape jumătatea unui “lobul şi 
constituite din aglomerarea, de celule limfatice colorându:se viu prin 
cârmin; în mijloc notăm câteva celule hepatice fără aparenţă de diviziune 
nucleară, datorite probabil sau unei. inflamaţiuni a celulelor hepatice, 
sau unui abces miliar, sau în sfârșit unei proliferări a țesutului conjune- -
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tiv. Nici o leziune pe canalele biliare al căror epiteliu e intact, — Leziuni 
caracteristice hepatitei parenchimatoase. - 
0) Rinichii, Nici îngroşare a capsulei, nici proliferaţiune nucleară. 

Epiteliul tubilor substanţei corticale sau e: pe alocurea căzut, sau e 
fragmentat, granulos și abea colorându-se cu carmin. In tubii contorţi se: 
găsesc fragmente neregulate dintr'o substanță transparentă, omogenă, 
viu' colorată în roşu, cu carmin. E aproape sigur că nu ne aflăm în pre-: 
zența unei alteraţiuni cadaverice, ci a unei leziuni vitale a epiteliului. 'Țe. 
sutul conjunctiv nemărit şi neproliferat, Nici un depozit calcar în tuburi.. 
Leziuni caracteristice unei nefrite epiteliale. 

"D) Analiza chimică. — "Viscerele şi lichidele prelevate cu ocazia. 
autopsiei și păstrate în borcane sigilate sunt: 1) stomacul cu conţinutul. 
lui; 2) intestinul subţire cu conţinutul lui; 3) plămânii; 4) ficatul; 
5) inima și splina; 6) rinichii; 7) ereerul; 8) urina; 9) sânge. 

IL. — Incepem, în căutarea mercurului, cu un examen preliminar: 
asupra ficatului (470 gr.) şi a rinichilor: (230 gr... 

Materiile organice sunt distruse cu ajutorul eloratului de potasiu și. 
al acidului clorhidric. După, eliminarea, excesului de clor. soluţia obţinută 
e supusă electrolisei (electrodul negativ fiind constituit; de o foaie de- 
aur). După o acţiune de 24 ore a curentului, observăm că lama de aur e: 
acoperită, cu un strat subțire aderent, cenușiu-negricios. Spălăm lama, cu. 
apă şi alcool, o uscăm, o introducem întrun tub de sticlă și apoi în-- 
călzim până la temperatura de ramolire a sticlei. Sub acţiunea căldurii,. 
"ama își recapătă, cu încetul culoarea primitivă, iar în acelaş timp se con- 
densează pe pereții tubului, deasupra, părții încălzite, un inel cenușiu.. 

" Acesta din urmă, prezintă următoarele particularităţi: 
Examinat cu o lampă puternică, se vede formati din foarte mici pi- 

cături, strălucitoare, opace, având aspectul mercurului metalice. Sub în-. 
fluenţa vaporilor de iod, inelul devine roşu-cărămiziu. Produsul roşu 
astfel obţinut e volatil la o temperatură, puţin ridicată; încălzit, devine 
galben, ca, răcit, să redevină roșu; e puţin solubil în apă şi uşor solubil 
în soluţia de iodur de potasă. Sub influenţa clorului, albeşte, Proprietăţile: 
bi-iodurului de mercur. 

E deci demonstrat că lama de aur, încălzită, a degajat vapori de 
mercur, — de unde urmează că viscerele examinate conțineau o canti- 
late mică de sare mereurială, 

II. — Procedăm acum la căutarea  mereurului în diversele orpane,. 
determinând totodată şi doza respectivă. In. acest scop am luat următoa-- 
rele porțiuni: 1) ficat, 440 gr.; 2) rinichi 250 gr.; 3) splină 160 gr.; 
4) plămâni 450 gr.; 5) ercer 460 ar.; 6) intestinele cu conţinutul lor 480: 
er.; '0) urină 100 gr.; 8) sânge 65 gr. 

Am procedat Ta "fel ca În examenul preliminar. Electrolisele au fost: 
făcute în capsule mari de platină, elcetrozii negativi fiind formaţi din- 
tr'o serie de fire de aur dispuse ca razele unui cerc, pe un plan orizontal, 
lângă fundul capsulelor. [Electroliza a ținut între 12 şi "24 ore; firele- 
au fost apoi împreunate, spălate, uscate Şi încălzite în tuburi strangulate 
deasupra, părții încălzite, astfel -că vaporii mercuriali erau condensați în- 
trun spaţiu restrâns. 

__ "Poate inelele mercuriale au fost mai întâiu tansformate în .bi-iodur- 
roșu (dovada, prezenţei calitative a mercurului), care la rândul lui, sub 
acțiunea unui curent de clor, a fost transformat în Diclorură pe care 

„am dizolvat-o în apă. Soluţiile de bielorură au fost din nou elcetrolizate-
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în nişte aparate foarte mici;  olectzozii negativi au fost spălaţi, uscați 
cântăriţi împreună cu depozitul lor, apoi încălziţi până la roşu şi din nou 

cântăriți. Diferenţa de greutate. reprezintă, cantitatea de mercur depus. 
Cantitatea totală, de biclorură de mercur găsită în organele.și mate- 

iile analizate (conţinutul intestinelor, urină şi sânge) e de 34 miligrame, 
iar greutatea, mercurului metalie e de 26 miligrare. Proporția mai mare 
am găsit-o în rinichi, apoi în intestine Şi conţinutul acestora; cantitatea 
e mai mică în ficat şi cu mult mai redusă în splină, şi ereer. In plămân, 
urină şi sânge am găsit numai urme. 

Analiza nu ne-a permis însă să stabilim cu preciziune natura sării 
de mercur ingerate. 

III. — Să mai notăm că în ficat am găsit urme infinitesimale de 
cupru, a, cărui prezenţă nu are nimic anormal, 

Căutarea celorlalte substanţe Voxic6, ca arsenicul, antimoniul, ete., 
a dat numai rezultate negative, De relevat; că n'am descoperit urme 
de bismut. Deasemenea n'am găsit nici unul dintre alcaloizii mai im- 

“portanţi. 

IV. Discuţiunea roate 

Rezultatele analizei chimice confirmă ipoteza unei intoxicaţiuni cu o 
sare mercurială, — ipoteză care e coroborată şi de notaţiunile făcute în 
cursul autopsiei și al examenului complimentar din punctul” de vedere 
histologic şi în deosebi de fenomenele consemnate în observaţiunea, clinică. 

a) Printre leziunile constatate la autopsie şi cu ocazia examenului: 
histologice, cele mai importante sunt ulceraţiile intestinale. și leziunile re: 
nale, consecutive unei otrăviri cu o sare de mercur; ulceraţiile intesti- 
nale se produc nu numai în cazul ingerării pe calea gastro-intestinală, ci . 
ŞI în acela al injecţiei vaginale sau uterine cu o soluţie de sublimat (le- 
Ziuni de eliminare). 

b) Faptul că, după trecere de 48 ore de la producerea morţii putre- 
facţia intestinală nu începuse încă, întăreşte şi el ipoteza unei intoxica- 
iuni cu sublimat, — antiseptic a cărui prezenţă în viscere a putut opri 
descompunerea. . 

„€) Ipoteza unui tratarent mercurial al unui sifilis anterior trebuie 
înlăturată, pentru următoarele irci consideraţiuni: 1) n'am descoperit 
nici o leziune sifilitică; 2) la tânărul C. S. nu s'a observat, în timpul 
vieţii, nici unul din simptomele caracteristice indivizilor trataţi cu. mercur; 
3) ulceraţiile intestinale și nefrita nu sunt consecutive unui tratament 
mercuria], ci datorite absorbţiunii unei cantiiăţi mari de sare de mercur. 

d) Cazul, care. formează obiectul expertizei noastre e tipic în 
ce priveşte otrăvirea aculă cu o sare mercurială, _dar cu desnodământ 
relativ lent. 

In observaţia clinică găsim mai toate caracterele descrise în irata- 
ele clasice: dureri intense la stomac şi în regiunea abdominală, vărsături 
şi scaune sanguinolente, diaree intensă, perioada de acalmie între a, 3-a 
Şi a 5-a zi, mirosul fetid al răsuflării, inflamaţia intensă a gurii, tume- 
fiarea regiunii submaxilare, salivaţia, abundentă, erupția pe gambe şi 
-coapse, anuria parțială şi prezenţa albuminei în urină, slăbirea “pulsului, 
prostraţia, ete, - 

e) Să vedem acum care anume ar putea fi sarea de mercur a cărei 
ângerare a provocat moartea tânărului C. S: 

1. Din descripția faptelor (observaţia clinică) ştim că bolnavul,
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vorbind de pralul cumpărat la farmacie, îl ascamănă, ca aspect, cu sarea 
de bucătărie: bielorura de mercur sau sublimatul are acest aspeei. 

Trebue să adăugăm că sublimatul se mai prezintă şi sub forma de 
eristali de volum variabil, cari uncori au o nuanţă de un cenușiu bătând 
în galben, așa că, pulverizaţi, pot să semene cu sarea de bucătărie. 

„ Azotatul de mercur ar putea şi el să aibă acelaş aspect, 
şi Calomelul (sub-elorură sau proto-elorură) se prezintă totdeauna 

sub forma unui praf alb şi fin. Alte săruri de mercur, întrebuințate, în | 
terapeutică, sunt colorate “pi- iodurul de mercur e roșu, proto-iodura de 
mercur e galbenă-verzue, oxidul de mercur e galben sau roşu). 

Accidentele notate, 'cu ocazia expertizei complecte, confirmă ipoteza ; 
unei otrăviri cu 'sublimaţ și nu cu vre-o altă sare de mercur. 

In ce priveşte doza, ca trebue să fi fost. puternică — dovadă că, 
după trecere de 15 zile de'a ingerare, în care timp Sa produs eliminarea, | 
prin vi ărsături, diaree şi alte căi, am mai putut constata, existenţa î în 
viscere a unor cantităţi ponderabile din metalul toxic. 

V. Concluziuni i , 

1. Simptomele observate în intervalul scurs de la înghiţirea, medi-. 
camentului până la, moartea tânărului C. S. sunt ale unei otrăviri cu o 
sare dle mercur. . 

2. Leziunile constatate la autopsie și cu ocazia. examenului “histo- 
logic sunt caracteristice indivizilor morţi de o otrăvire mercurială. 

3, Analiza, chimică a demonstrat prezenţa în organe în deosebi în 
ficat, intestine și rinichi a unor cantităţi însemnate dintr'o .sare de 
mercur, 

4. Tânărul C. S. a sucombat în urma unei otrăviri cu o sare de 
-mercur care, după toate probabilitățile, e sublimatul, corosiv. 

14. ATENTAT LA PUDOARE CU VIOLENȚĂ 

I. Preambulul: 

II. Istoricul afacerii. — Fata G. Gh. s'a prezentat în cabinetul 
nostru în ziua de 23 Mai 1901, însoţită fiind de mama sa. Ea, ne declară 
că are etatea de 17 ani împliniţi, nu ştie carte şi este lucrătoare la Regia 
Monopolului Statului. — E o fată bine constituită şi dezvoltatţă. Nu 
constatăm la, ea semnele vre-unei diateze ereditare sau dobândite, precuri 
ar îi sifilis, scrofulă. -Ne spune că a a suferit î în copilărie de variolă şi că 
i-ar fi curs urechile, , . 

Este menstruată de două luni. | 
Nu prezintă, nici 'o turburare sau perversiurie a inteligenţei sau a 

diferitelor simţuri. E de o inteligenţă comună, vorbeşte cu înleşnire, ne 
răspunde precis la, întrebările ce'i punem şi păstrează o atitudine cuviin- 

cioasă în tot-timpul examenului. 
In privința atentatului, a cărui victimă se pretinde a fi fost, ea ne 

povesteşte, că Duminică seara. 20 Mai c., plecând dela un joc (complet) 
însoţită de un tânăr, acesta, la un moment dat, ameninţând-o cu un cuțit, 
o trage cu sila în odaia unui prieten și, cu toată rezistenţa, opusă de fată, 
o detlorează, 

* III, Descrierea faptelor. — Procedând la examenul. fetei găsim pe 
corp și membre următoarele semne de violenţă:
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I. Pe obrazul drept, în regiunea tâmplei, se găsesc două sgârieturi 

„lungi de 3-4 mm;, acoperite cu cruste și încunjurate de mici aureole în- 

flamatorii. , ” „- 

"II. Pe cap, în regiunea temporo-parictală dreaptă, se găsesc două 

cucue de mărimea unor alune. | - 

III. Pe faţa externă a genunchiului stâng se găseşte o eroziune de 

mărimea, unei piese de 50 bani. De jur împrejurul ci se întind largi echi- 

moze difuze, de culoare vânătă verzue. , - 

IV. Pe partea, internă şi anterioară a genunchiului drept se găseşte o 

cchimoză vânătă roșiatică, ocupând toată această regiune, E 

V.. Examinând organele genitale externe, constatăm următoarele: 

Ele sunt bine conformate şi dezvoltate. Pubisul este acoperit cu peri 

numeroşi. Buzcle mari sunt cărnoase, tari, stau apropiate una de alta, 

“Tăsând să proemine puţin printre ele buzele mici cari sunt roze, nevestejite. 

Mucoasa, vulvară, de culoare roză uniformă, nu are pe ea nici un 

semn de violenţă, vechie sau recentă. : | 

Clitorisul, nemărit de volum, este acoperit complect, de capuşon. Ure- 

tra, nu este imflamată, nici dureroasă la micţiune, ea nu dă loc la nici o 

scurgere morbidă. a o 

Himenul este coroliform. El prezintă în partea laterală stângă o 

ruptură lungă de 3—4 mm., cu marginile neregulate echimozate, sânge- 

rânde, dureroase la atingere. Orificiul himeneal, astfel lărgit, permite în- 

troducerea în vagin a degetului arătător, producând * în. acelaşi timp 

și dureri. - Ia ” 

Prin acest orificiu nu se scurge nimic-din vagin. Furculiţa și fosa 

naviculară, sunt intacte. . 

Orificiul anal este normal. 
Ganglionii inguinali nu sunt tumefiati nici dureroși la presiune. 

IV. Concliziuni | , 

1. Fata G. Gh. este deflorată. - 

2.. Deflorarea este recentă. Ea poate data de 3-4 zile. 

„3. Pe corp şi pe membre are mai multe semne de violență recente, . 

precum: sgâricturi pe faţă, cucue pe cap, vânătăi pe genunchi. 

4. Starea ei mintală nu lasă nimic de dorit. .: 

Bucureşti 1901 (5) | i 

  

15. SINUCIDERE 

(Innec) 
1. Preambulul: | | 

II. Istoricul afacerii: Săteanul M. B. dispare de acasă în ziua 

de:21 Februarie 1910, pela orele 5 dimineaţa. După trei ore i se găsește 

cadavrul întrun puț; adânc de 15 m,, situat la o distanţă de 70—80 m. 

de casă. In antecedente se notează melancolia. 

III. Descripţia faptelor: Autopsia. 

a) Examenul extern.— Cadavrul e al unui individ de talie mijlocie 
şi în etate de 40—50 ani. Tegumentele palide. Părul cărunt. Ochii al-
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baştri. Pe faţa posterioară 'a toracelu; se văd numeroase lividităţi cada- verice. Inceput de putrefacție abea marcat ]a fosele iliace. Două, cchi- moze situate aproape simetric, una pe lomba stângă, și alta pe cea dreaptă, de formă: eliptică, aproape egale, cu direcţiunea, verticală și măsurând în * lungime 5 cm. a 
In mijlocul frunţii se. vede o rană neregulat dreptunghiulară, cn marginile rupte şi retractate, lăsând să se vadă în centrul ci, strălucitor, osul frontal. Rana e lungă de 4 cm, şi lată de 2 cm. Direcţiunea ci e verticală. Deasupra acestei plăgi, în aceiași regiune, se văd alte 2 răni 

mici, în formă de stea cu trei ramuri. Aceste ramuri măsoară câte un cen- timetru şi interescază toată, prosimea pericraniului până la os. La nivelul 
acestei regiuni, părţile moi sunt infiltrate de sânge. 

In regiunea parietală dreaptă, la nivelul bosei craniane, pe o supra- 
faţă de 5 cm. se găsesc 3 răni, având forma unor crăpături, cu direcțiuneu 
de sus în jos și dinainte înapoi. Rănile sunt suprapuse și întrucâtva, para- 
lele. Cea din mijloc. inăsoară 2 cm., cele extreme câte 4 cm. Marginile 
“lor sunt neregulate, unghiurile deasemenea. Rănile interesează părţile 
moi până la os. Deasupra lor se văd alte 2 răni mai mici, de câte 1 cm, 
având forme stelate, cu câte 3 ramuri. La, nivelul acestei regiuni constatăm 
o însemnată infiltraţiune de sânge a ţesuturilor, — Nările şi gura, libere, 
nu prezintă nimic deosebit. | 

La, baza gâtului, în regiunea ânterioară, se vede o rană cu direcţiunea, 
iransversală şi lungă de 5 cm. Marginile, formate de piele, sunt netede şi 
regulate şi unchiurile ascuţite. Marginea inferioară, la mijlocul ei, pre- 
zintă un colţ. Marginea, superioară e mult rstractată, dând rănii un aspect 
neregulat triunghiular. În rană apare unghiul format de capetele ster- 
nale, neatinse, ale sterno-eleido-mastoidienilor, In 'niijlocul acestui unghiu 
se vede, divizat transversal, planul muscular dinaintea, tracheii (sterno- | 
tiroidianul şi sterno-hioidianul). La nivelul diviziunii marginile. muscu- 
lare sunt neregulate, rupte. In planul posterior apare tracheea care 
poartă, pe faţa sa stângă, o rană cu aspectul unei linii şi cu direeţiunea 
oblică, de sus în jos și dinainte înapoi. Lungimea acestei răni e de 2 cm. 
și interesează toată grosimea peretelui tracheei. Pe partea, stângă a, tra-- 
cheii, la acest nivel și înapoi, se vede divizat 'transversal, până aproape 
de jumătate, esofagul. Plaga esofiigiană are marginile zdrenţuite. Vasele 
mari ale gâtului sunt neatinse. Nu găsim alte semne de violenţă în jurul 
gâtului. 

b) Examenul intern.— 1. Craniul şi cavitatea craniană. — Oasele 
craniului nu sunt fracturate. — Meningele sunt hiperemiate. Encefalul nu 
prezintă leziuni apreciabile, 

2. Toracele şi cavitatea toracic. — Ridicând plastronul costal, cons- 
tatăm că plămânii sunt foarte voluminoși, acoperind complect pericardul. 
In ambele cavităţi pleurale constatăm aderenţe vechi. Apăsând cu degetul 

- pe suprafaţa acestor organe, obţinem o depresiune profundă și perzistentă. 
Pe suprafaţa plămânilor observăm pe alocurea răni mari de emfizem. Cu- 
loarea, suprafeţei plămânilor este cenușie, cu o marmorajţiune poligonală 
vânătă. La secţiune, se scurge din parenchim sânge negricios. Comprimând 
ușor, obţinem o spumă fină. La vârful drept găsim câţi-va tuberculi creti-
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PA ficaţi. In Vronchii şi trachee se găseşte mucus în cantitate apreciabilă. 
Lavingele nu prezintă nici un semn de violenţă. | 

Nu constatăm echimoze sub-pericardice. Cordul e supraîncăreat, gră- 
sos. Inima stângă conţine puţin sânge semi-lichid. Inima dreaptă este plină 
cu cuagul moale, difluent. “Toate valvulele-sunt normale. i 

__3. Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Stomacul de aspect nor- 
anal. In-cavitatea sa găsim ca, vreo 500 grame lichid turbure verzui, răs- 
pândind un miros acru de vin. In acest lichid înoată o bucată de Şoric, 
în parte digeretă, în suprafaţă de vre-o 3 cm; p. - 

In întestine găsim un chil în care predomină firele aurii de mălaiu 
măcinat gros. Alteraţiuni. pathologice nu găsim. | 

Picalul este voluminos, de coloraţiune brună. Secţiunea acestui organ 
se face cu oarecare greutate. Suprafaţa de secțiune brună. Se scurge sânge 
îu abundență. Vesicula biliară plină cu bilă. |. 

Splina nu prezintă nici o alteraţiune apreciabilă. 
Rinichii sunt măriţi de volum, de coloraţiune roşic-brună, Suprafaţa 

de secţiune e brună. Se distinge greu limita între substanţa corticală și 
cca medulară. — Capsulele se detașează ușor, pe alocurea luând părți su- 
perficiale din parenchim. Sub capsulă, pe suprafaţa rinichilor, se văd 
câte-va chisie ceva mai mici ca boabele de mazăre, cu conţinulul turbure. 

Vesica goală. a 

1V. Concluziuni 

1. Moartea locuitorului M. B. trebue atribuită înecării, 
2. Caracterele rănii dela baza gâtului — rană care este un fel de 

disecțiune a regiunii, cceace denotă oarecare prudenţă și oarecare pre- 
cauţiune puţin obicinuită mâinilor criminale — ne fac să credem că ca 
este consecințu unei tentative de sinucidere. Această tentativă nereuşind, 
a putut determina sinuciderea prin înccare. Plăgile craniene ar putea, fi 
atribuite, în acest caz, lovirii de pietrele fântâni. 
„8. Cu rana dela 'baza: gâtului, locuitorul M. B., putea să străbată 
distanţa până la fântână şi să se arunce în. aceasta. " 

16. MOARTE SUSPECTĂ: SUBSTANȚE ABORTIVE? 
| (cu desgroparea cadavrului) 

I. Preambulul: | 

II. Istoricul afacerii. — Femeea M. D., despre care se ştia că este 
însărcinată, moare în împrejurări suspecte. Parchetul sc sesizează, dar nu 
poate stabili cu preciziune în ce anume epocă a sarcinii se găsea moarta, 
dacă a lepădat sau.a născut la termen și nici fătul sau copilul n'a putut 
fi descoperit. Oprindu-se la ipoteza unui avort provocat, fie prin manopere 
de expulzare forţată fie prin ingerarea, substanţelor toxice abortive, jude- 
cătorul de instrucţie ordonă desgroparea cadavului și o expertiză medico- 
legală. o , , | | 

III. Desgroparea. — Scoţându-l din groapă, constatăm că sicriul 
(de brad) e intact. Pe capac, în dreptul capului, e prinsă o tăbliță de tablă 
cu inițialele moartei şi anul morţii. - | 

Ridicând capul, constatăm că pe fundul cosciugului se află aşternut
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un strat gros de rumegătură de lemn, fără a părea stropită cu vreun de- 
sinfectant. 

Desgolim cadavrul şi hainele împreună cu linţoliul le facem pachet, 
pe care-l sigilăm. In vederea analizei chimice prelovăm şi le închidem în 
borcane sigilate, numerotate şi etichetate următoarele piese şi. obicote: 

Boreanele No. 1, 2, 3, 4 şi 5 rumegătură de lemn de pe fundul sicriutui. 
Borcanele No. 6 şi 7 fragmente din perniţa de la cap. 
Borcanul No. 8 inima și plămânii. 
Borcanul No. 9 ficatul, splina şi rin'chii, 
Boreanul No. 10 stomacul și conţinutul lui. 
Borcanul No. 11 intestinele și conținutul lor. 
Boreanul No 12 ercerul. 
Apoi reînchidem sicriul, sigilându-l. 

IV. Autopsia medico-legală. 

| A) Examenul extern. — Nu se observă nici o urmă de violenţă pe 
nici una din părţile corpului. Abdomenul e deprimat, iar pielea depe pere- 
tele lui anterior e foarte suplă. N 

B) Examenul intern. — 1. Capul şi cavitatea craniană. — Nu niotăm 

nici o revărsare de sânge sub pielea capului. Nici o fractură la oasele cra- 
niului. Creerul, foarte bine conservat, e consistent încă. Limba nu prezintă 
nici o particularitate patologică. | | 

2. 'Toracele şi cavitatea toracică. — La atingerea cuţitului, pielea, depe 

torace are consistenţa și resonanța unci hârtii tari. 
Esofagul şi tracheea nealterate şi goale. Plămânii nealteraţi şi fără 

tuberculi. Plămânul drept prezintă, câteva aderenţe vechi. — In pericard 
câteva, grame de lichid citrin. Cavităţile inimii sunt goale. 

Valvulele. sănătoase. ” | 

3. Abdomenul şi cavilatea abdominală. — Ficatul, moale, e învelit, 

în false membrane vechi. Din cauza putrefacţiei, părţi din el plutese 

pe apă. 'Țesutul hepatic nu mai e aderent de capsula lui Glisson. Vesica, 

biliară nu conţine caleuli. — Stomacul e gol, mucoasa lui pare sănătoasă. 

— Splina e puţin difluentă. — Rinichii nealteraţi. Substanţa corticală nu 

" este atrofiată, iar -decorticarea, se face cu mare înlesnire, Intestinele ncal- 
terate, iar pe mucoasa lor nu notăm nici o leziune. 

4. Organele genito-urinare, — Beşicu e goală, iar mucoasa ei e neal- 
terată., — Ulerul, voluminos, are 22 em. de la col la fund şi 20 em. dela 

_o trompă la, cealaltă. Despuiat; de anexele sale, cântărește: 300 arame. Nu 

constatăm nici o perforare sau vre o leziune pe vreuna din feţele sale. 

Deasemenea, nu constatăm nici false membrane sau urme de inflamație. Pe 

partea, posterioară şi pe marginea ci superioară, mucoasa prezintă vilozi- 

tăți datorite inserţiunii unei placente. 

V. Analiza chimică. 

In intervalul scurs între practicarea autopsiei și începerea, analizei 

chimice, organele prelevate au fost conservate la. frig... 

Analiza o facem în două reprize: întâiu pentru căutarea acidului 

eyanhidric, a compușilor cyanhidrici, a unei substanţe abortive ca esenţa 

de ruta graveolens sau esenţa de sabina, a diverselor otrăvuri metalice, ca
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arsenicul şi antimoniul; al doilea, pentru căultârea alcaloizilor. In acest 
scop am procedat cu două serii de secţiuni din organele conservate în ve- 
derea, analizei. 

A) In prima serie prelevăm.: 40 gr. din stomac, 205 gr. din intestine 
cu conţinutul lor, 38 gr. din rinichi, 168 gr. din ficat, 30 gr, din splină; 
30 gr. din inimă, 145 gr. din plămâni şi 215 gr. din ereer. 

Porţiunile acestea, sunt foarte fin tocate și apoi diluate în puţină apă, 
ca să formeze o piftio deasă. In urmă sunt acidulate prin acidul tartric 
și supuse la distilare întrun curent de vapori de apă. 

1. In câteva picături din primele părţi colectate la distilare, căutăm 
acidul cyanhidric. Lichidul este alcalinizat cu ajutorul potasei, apoi adi- 
ționat cu un amestec de protosulfat și persulfat de fier: precipitatul obținut 

se dizolvă complect, în acidul -elorhidrie diluat, fără să lase urme de al- 
bastru de Prusia, iar lichidul nu prezintă nici o coloraţiune verde sau 
albastră. Rezultatul acesta negativ demonstrează absența compuşilor cyan- 
hidri ici în organele examinate. 

. Continuăm distilarea întrun curent de vapori "de apă, până co: 
lene ca la 250 ce. de lichid. Produsul acestei distilări e limpede, cu 
iniros tare şi neplăcut; pe el nu pluteşte nici o picătură uleioasă. In două 
rânduri îl epuizăm cu ajutorul unei mici cantităţi de petrol uşor; apoi, 
disolvantul e decantat şi lăsat în voia evaporării spontane. Reziduul, 
neînsemnat, e compus din urme de materii grase, nu are nici un miros 
special care să îndice prezenţa vreunui uleiu esențial, cum ar fi esenţa, de 
ruta graveolens sau de sabina. Încercăm să purificăm acest reziduu, tra- 
tându-l cu o soluţie alcoolică, de acid picric, spre a elimina urmele de ma- 
terii fecale sau de produse analoage al' căror miros ar putea mască pe 
acela al acestor esențe. Rezultatele “obţinute sunt negative. . 

3. Materiile rămase, după această distilare, sunt întroduse într un 
balon mare şi adiţionate cu clorat de fier, în proporţie de jumătate din 
greuiatea. materiilor solide. Peste massa, încălzită la, bain-marie, facem să 

treacă un curent de gaz clorhidric pur, până 'când începe clorul să se de- 
gajeze. Distrugerea materiilor organice se produce în câteva clipe, cu 
excepția unor materii rase cari sunt separate prin filtrare. Excesul de 
clor e îndepărtat prin fierbere; lichidul e redus prin bisulfitul de sodă. 
Incălzim totul pentru eliminarea acidului sulfuros şi în cele din urmă 
facem să treacă un curent prelungit de hidrogen sulfurat: se formează un 
precipitat puţin voluminos și bătând în brun, care e colectat pe un filtru 
și divizat în două părți. . 

4) Una, din aceste părţi e rezervată pentru căutarea diverselor 'otră- 

vuri metalice, Se dizolvă precipitatul în apă regală și se produce evapo- 
rarea până la uscare. Reziduul, foarte: puţin abundent, e dizolvat din non 
în apă acidulată şi-supus la electroliză, După. trecere de câteva ore, vasul 
de platină, care servă drept electrod negativ, se acopere cu un depozit sub- 
ţire brun-roşietic. Depozitul acesta e imediat dizolvat; într'o picătură de 
acid nitric; disoluția lui se colorează, prin amoniac, în albastru intens, iar 
prin feroeyanura de potasă se precipită în brun: depozitul acesta, prezintă 
deci caracterele cupr ului. Dar greutatea acestui depozit e:extrem de mică, 
iar prezența unei atât de minime cantităţi de cupru, în organele. examinate 
nu e de loc anormală. | 

Urmând procedeele obicinnite ale analizei minerăle, m am găsit nici o 
urmă de alte metale toxice.
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b) Cealaltă porţiune a precipitatului produs de hidrogenul sulfurat 
e consacrată căutării arsenicului şi a antimoniului. ” 

Precipitatul e muiat în amoniac pur, soluţia amoniacală e filtrată şi 
cvaporată la bain-marie până la uscare. Reziduul e oxidat prin acidul 
uitric, apoi se îndepărtează excesul din acest acid, mai întâiu la 'bain- 
marie, apoi încălzind în prezenţa unui exces de acid sulfuric. Soluţia sul- 
furică, răcită şi tăiată cu apă, e întrodusă în cantităţi mici într'un aparat 
Marsh funcţionând la roșu de câteva ore. In tubul încălzit al aparatului nu 
se produce nici un inel metalic, — cceace dovedește absența arsenicului şi 
a antimoniului. , 

B) Pentru a doua repriză a analizei, consacrată căutărei alcaloizilor, 
prelevăm din organele supuse expertizei următoarele porţiuni: 240 grame 
din ficat, rinichi şi splină, 190 grame din intestine cu conţinutul lor, 170 
grame din plămâni şi inimă, 20 grame din stomac şi:180 grame creer. 
Materiile acestea sunt tocate, muiate în alcool şi acidulate cu ajutorul 

acidului tartric. 
După o digestiune de câteva ore la 50%, se extrage prin presiune lichi- 

dul alcoolice. O parte a, alcoolului e îndepărtat prin distilarea Ja bain-marie 
şi întrun curent de acid carbonic. Evaporarea e desăvârșită în vid, la tem- 
peratură, obicinuită. Reziduurile se strivesc în alcool și apoi sunt filtrate; 
lichidul alcoolic este imediat epuizat prin întrebuinţarea, repetată a oteru- 
lui de petrol care elimină o mare proporţie de materii grase. | 

După deeantarea petrolului, se îndepărtează excesul de alcool printr'o 
evaporare la, bain-marie; în sfârșit, lichidul e tratat cu bicârbonab de sodă 
și eter, după metoda lui Stas: diferitele soluţii eterate sunt amestecate și 

lichidul apos e epuizat prin alcoolul amylic, spre a se dizolva morfina care 
ar fi putut scăpa acțiunii cterului. 

In soluţia amylică căutăm morfina: pentru aceasta, epuizăm soluţia 
prin acidul clorhidric şi evaporăm soluţia acidă pe câteva sticle 'de coas. 
Reziduurile încercate cu ajutorul diverșilor reactivi ai morfinei (perclo- 
rură, de fier, acid nitric, sulfomolydat, sulfoselenit) nu' prezintă niei “una 
din reacţiunile caracteristice ale acestui alcaloid. Acidul clorhidric: a 
înlăturat însă cantităţi însemnate dintr'o materie prezentând caracterele 
alealoizilor, după cum: se poate constata prin întrebuințarea, reactivilor ge- 
nerali (iodura dublă de mercur şi de potasă, iodura, de potasă iodurată, 
ete.) cari, aplicate la reziduuri, dau precipitate abundente: materia aceasta 
alcaloidă trebuie privită ca o plomaină. | 

Soluţia eterată, provenită din extracţiunea prin metoda lui Stas, e 
tratată precum urmează: prin bain-marie se îndepărtează excesul de eter; se 
acidulează cu ajutorul acidului tartric; reziduul apos e succesiv epuizat 
prin petrol, beuzină şi eloroform; se provoacă apoi neutralizarea cu aju- 
torul amoniacului şi se epuizează din nou cu ajutorul petrolului, al benzi- 
nci, al cloroformului și al alcoolului amylic. Fiecare din dizolvante e mai 
întâi redus de volum pe calea evaporării şi apoi pus pe câteva, sticle de 
ceas și lăsat să se usuce la aer liber. Cu fiecare serie din reziduurile uscate 
astfel obţinute, încercăm reactivii speciali ai alcaloizilor toxici mai impor- 
tanți pe cari i-ar putea conţine aceste reziduuri. 

In chipul acesta căutăm succesiv: 1) digitalina în reziduurile benzi- 
nei acide (reacţia acidului sulfuric alcoolizat şi a perelorurei de fier; 2) în 
cloroformul acid, colehiceina (reacţia acidului nitric, a sulfovanadatului)
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și. narceina (reacţia apei iodate); 3) stricnina, în petrolul alcalin (reacţia 
bicromatului şi a acidului sulfuric, reacţia sulfovanadatului); 4) în ben- 
zină alcalină, striehnina (reacţia, sulfovanatului şi a sulfoselenitului), 
brucina (reacţia acidului nitric), veratrina, aconitina etc.; 5) morfina, 
narcina, în. cloroformul alcalin, 6) morfina în alcoolul amylie alcalin 

(reacţia perelorurei de fier, “a sulfomolydatului, a, acidului nitric, a sul- 
foselenitului). . . 

Rezultatele obţinute în toate aceste încercări sunt negative. N'am gă- | 
„sit deci, în organele examinate, nici o urmă de alcaloid vegetal tozic. 

VI. Concluziuni 

1. La autopsie nu se constată nici o leziune organică de natură a fi 
putut provoca moartea. 

2. Judecând după dimensiunile şi greutatea uterului, conchidem că 
femeea M.. D. a născut cu puţin înainte de a muri. Dacă moartea a fost 
datorită unui avort, femeca trebuia să fi fost însărcinată de 4—5 luniș 
dacă, dimpotrivă, a născut la termen, facerea, trebuia să fi precedat 
moartea cu vre-o zece zile. | | 

3. Analiza chimică a organelor n'a demonstrat existența nici unei 
substanţe toxice care să ne permită de a conchide la moartea prin otră- 
vire. Totuși din cauza, putrefacţiei înaintate a organelor, hu e exclus ca 
unele otrăvuri volatile sau alterabile să fi scăpat cercetărilor noastre. 

- 47. PRUNCUCIDERE: STRANGULARE CU MÂNA 

(cu examenul mamei) 

I. Preambulul: 

II. Istoricul afacerii: In ziua de 19 Februarie 1899, s'a găsit, întvun. 
coteţ de paseri din curtea d-lui R. G., un copil, de sex femenin, născut în. 
aceiași zi,de femeea T..R. servitoare, Din ordinul parchetului cadavrul co- 
pilului a fost transportat lu Institutul Medico-Legal. 

III. Descrierea faptelor. 

A. Examenul cadavrului copilului. 

i 1. Examenul extern. — Copil de sex femenin bine constituit: 

Lungimea corpului ...... 51 em. 
Greutatea .......... 2650 ar. 
Diametrul bi-parietal  . .. 88 mm. 
Diametrul oceipito-mentonier 192 mm. 

Rigiditatea complect dispărută; putrefacţia neîneepulă. 
Suprafaţa tegumentelor este acoperită: cu un gros strat de sebum de 

care aderă o mare cantitate de pleavă de meiu, paie, exeremente şi fulgi 
negri de pasăre, : . 

Capul este acoperit cu păr negru deschis, abundent, lung de 25 mm. 
Intreaga față şi gâtul sunt de o coloraţiune roşie-vişinie. Pleoapele 

închise, conjunetivele injectate, hiperemiate, corneele transparente, pupi-
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lele dilatate şi egale. Nasul puţin deprimat, pe orificiile sale şi. pe gură 

se scurge puţin sânge negru lichid. Din urechi, anus şi vulvă nu se scurge 

nimic. o : . - 

- Cordonul ombilical, moale, are o lungime de 15 em. și e gros de 12 mm. 

vasele sunt distincte; împrejurul înserţiei abdominale nu 'se observă nici 

un început de eliminare, iar extremitatea liberă a cordonului e: nere- 

gulată, ascuţită. Vasele la, extremitate sunt subţiate şi au forma de con, . 

după cum se observă în cazurile de smulgere a cordonului. E 
Organele genitale externe bine conformate. - 
Unghiile dela mâini depășese buricele degetelor, cari sunt cianozate; 

cele dela picioare nu depășesc. 2 , 

Pe părţile anterioare și laterale ale gâtului găsim vre-o câte-va, ero- 

ziuni, de culoare roşie-brună, de diferite forme şi mărimi, dublate în pro- 

funzime de sufuziuni sanguine. Cea mai mare dintre aceste eroziuni este 

"cât o piesă de 50 bani. Epidermul, în dreptul eroziunilor, este ridicat, pe 

cale de a se pergamenta. In profunzimea părţilor moi ale gâtului nu se 

păsese alte semne de violenţă, precum nici pe estul corpului şi al membrelor, 

2, Examenul intern. — a) Craniul şi cavitatea craniană. — Pe faţa 

internă a, pericraniului, care arc o coloraţiune roză, găsim numeroase echi- 

moze punctiforme şi chiar mai mari, răspândite atât căt e regiunea fron- 

tală cât şi către cea occipitală. — Pontanelele întacte. — Oasele craniului 

intacte. — Jleningele, subţiri, sunt hiperemiate; pe suprafaţa lor se văd 

numeroase arborizaţii vasculare cu sânge negricios. Ele se desfac uşor depe 

suprafaţa creerului. — Ambele substanțe ale crcerului nu prezintă nimic 

de notat. - -. a | 

V) Gura şi gâtul. — Limba intactă. Prin secţiuni practicate pe mar- 

ginea alveolară a maxilarului inferior, :se constată prezenţa celor 4 alve- 

ole dentare bine împărţite, conţinând în cavitățile lor câte un dinte, Mu- 

coasa gurii intactă; pe dânsa nu se găseşte nici o echimoză. Osul hioid, 

cartilagele laringelui precum şi eartilagele tracheci sunt intacte. - 

Mucoasa tracheei, hiperemiată, de o culoare roșie deschisă, e acope- 

rită cu un ușor strat de mucozităţi fin aerate şi sanguinolente. Î 

In dreptul celei de a, 6-a vertebră cervicală, se găsesc câte-va echimoze 

de mărimea unor boabe.de linte în țesutul celular din jurul esofagului 

(care e gol, cu mucoasa, intactă de o colorafie vânătă-albicioasă) și o echi- 
moză de 9. mm. pe partea anterioară a coloanei vertebrale. 

Vasele mari ale gâtului (earotidele şi jugularele) sunt intacte şi pline 

cu sânge negru lichid. , 
b) 'Toracele şi cavitatea toracică. — Oasele toracelui intacte. Plămânii 

umplu complect cavitățile pleurale şi nu prezintă aderente. Pe suprafaţa 

plămânilor, netedă, lucitoare, nu se constată bule de:emfizem; se văd însă 

numeroase echimoze subplcurale punctiforme, răspândite întrun mod ne- 

„ regulat. 
Ambii plămâni, împreună cu cordul, aruncaţi în apă, plutese com- 

plect. Suprafaţa secţiunilor practicate în plămâni e de un roşu-închis. Plă- 

mânii erepită la presiune, sunt elastici. Bucăţi. mici din plămâni, aruncate 
în apă, plutesc; deasemenea. bucăţi din plămâni, stoarse sub apă, degu- 

jează un mare număr de mici bule de aer, ce formează deasupra apei o 
spumă fină cu bule egale. — Bronchiile conţin puţin: mucus aerat roșiatic. 

In cavitatea pericardică găsim 3-14: em. e. de lichid limpede roșiatic.
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„Inima, de mărimea pumnului (cadavrului); cavitățile, mai 'cu seamă 
cele drepte, pline cu sânge lichid negru; cele stângi aproape goale. 

Valvulele, mitrală și tricuspidă, precum şi sigmoidele aortice şi pulmo- 
nare suficiente şi intacte. Vasele mari, aorta, şi pulmonara .nu „prezintă 
nimic patologie. Gaura lui Botal perzistă, încă. pr 

c) Abdomenul și cavitatea abdominală. — Stomacul, puţin destins de 
gaze, conţine niște mucozităţi amestecate cu o substanţă verzue, în can- 
titate de 3-4 grame. Mucoasa, intactă, de o coloraţiune albă-gălbue. Intesti- 
nele subțiri, puţin destinse prin gaze, sunt anemiate și goale. Mucoasu 
lor intactă. — Intestinul gros, plin cu meconium spre sfârșitul său, mai cu 
seamă, în. rectum. a] 

Ficatul, mare, se întinde până în apropierea. splinei şi depăşeşte fal- 
sele coaste. Capsula, transparentă, lasă să se vadă prin ea țesutul ficatu- 
lui, care la secţiune are o culoare.roşie-brună (congestionat); suprafaţa de 
secțiune nmedă, netedă; din vasele-porte se scurge sânge negru lichid. 

Splina mică, capsula de o coloraţie cenușie violacee; pulpa consistentă, 
de o. coloraţie roşie-brună. | | 

Rinichii, mici, multi-lobulaţi; capsula fibroasă se desface uşor. Sub- 
stanța corticală, netedă, are o culoare roșie-brună deschisă, La secţiune 
ambele substanţe se deosebesc bine. - ” . 

Basinetele şi urelerele permeabile. 
Bășşica urinară contractată şi goală. Mucoasa intactă, anemiată. 
Uterul, mic, piriform, musculatura palidă, colul conic, orificiul cir- 

cular, Ovarele, puţin mai mari ca boabele de porumb, de!'o culoare albă- 
gălbue, prezintă la secţiune un aspect marmorat. Vaginul gol, mucoasa de 
o coloraţie vânătă. — Himenul perforat. 

d) Prin secţiuni practicate .p& membrele superioare şi inferioare nu 
constatăm nici un extravazat sanguin. 

În extremitatea inferioară a ambelor femure, practicând -mai multe 
secţiuni transversale și paralele, constatăm mici puncte de osificare; în 
oasele calcaneene aceste puncte sunt de mărimea bobului de linte mare. 

e) Coloana vertebrală, intactă, nu sa deschis. 

3. Concluziuni 

1. Cadavrul este al unui copil de sex femenin, nou-născut, viu şi la 
termen. ” | 

2. Cauza morţii sale a fost asfizia prin strangularea cu mâna. 

B. Examenul femeii 

1. Declaraţia mamei. — 'Transportându-ne la spitalul Maternitatea, 
„am găsit pe femeea T. R. în sala No. 4 patul 27. 

Ea pare a avea vârsta de 20 ani trecuţi, este bine constituită şi dez- 
voltată, de profesiune servitoare. A: intrat în spital în Ziua de 19 Fe- 
bruarie, . : - 

| Ea, era culcată în pat pe spate. Figura sa palidă exprimă, pe lângă 
o suferinţă fizică, şi o suferinţă morală. o | 

: + Ne spune că, în ziua de 19 Februarie, fiind însărcinată în 9 luni ŞI 
venindu-i să nască, s'a dus într'o grădină unde, ţinându-se cu mânile de 
nişte uluci, a născut un copil de sex femenin care abia a, mişcat şi, rupând
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„cu mâinile buricul, a ascuns copilul întrun coteţ, după ce Pa strâns de 
gât. După aceia a venit în casă și a spus stăpânei sale, c'a născut, Stăpâna 
a trimis după o moaşă care a scos casa şi a trimis-o la spital. 

2. Starea prezentă. — Temperatura corpului 37;5; figura palidă pătată; 
"pulsul slab 70 pe minut. Mamelele hipertrofiate, puţin sensibile la pipăire; 
maelonul, proeminent, tare, încunjurat de o mare aurcolă pigmentată, 
neagră; Prin presiune se scurge din mamelon în abundență un lichid albi- 
cios cremos. 

Pântecele, puţin balonat, e acoperit de câteva vergeturi violacee, cari 
se scoboară până pe coapse. — Uterul, sensibil la pipăire, se simte dea- 
supra, simfizei. — Linia albă este foarte pigmentată. Paulva, puţin tume- 
fiată, este acoperită cu un lichid sanguinolent urbure, fără, miros neplă- 

„cui, care se scurge din vagin. 
Ilimenul este reprezentat prin câte-va caruncule mirtiforme. Furcu- 

liţa și fosa naviculară sunt intacte, deasemenea: şi perineul. Intrarea, vagi- 
nului este lărgită, încât se poate pătrunde cu două-trei degete. Colul ute- 
raului şters; orificiul large permite intrarea în uter cu unul sau două degete. 
Indoiturile vaginale sunt şterse. - * 

Sensibilitatea generală şi specială nu este nici exagerată, nici dimi- 
nuată. Intr'un cuvânt starea sa mintală nu lasă nimie de doriţ. 

3. Concluziuni 

Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchid: 
1. Femea T. R. prezintă toate semnele unei lăuzii normale de că- 

le-va zile. 

2. Ea trebue să fi născut fără dificultate un copil la termen sau 
aproape de termen, care poale să fie acela căruia i-am făcut autopsia. 

3. Starea sa mintală nu lasă nimic de dorit. 
4. In acest moment nu suferă de nici o boală. 

18. PRUNCUCIDERE:: INGROPAT DE VIU 

I. Preambulul: 

II. Istoricul afacerii: In ziua de 2 Martie 1908 s'a prezentat la pri- 
măria comunei Frăsinet, Jud. Ilfov, St. D., moaşă empirică din sat, 
denunțând că, în noaptea de 1 spre 2 Martie, a fost chemată la casa 
locuitorului D. B. 

Peste o jumătate de oră dela sosirea, moaşei, fata F, B., a născut an 
copil. Pe când moașa se pregătea să-i lege buricul, 'mama, lăuzei, dându-i 
brânei, a luat copilul (cu buricul nelegat) care! începuse să ţipe, l-a trântit 
întrun lighean şi a fugit afară, în fundul curţii, unde a săpat o groapă 
adâncă de o palmă și ceva, în care a pus copilul viu (înfăşurat într'o cârpă 
vechie), acoperindu-l cu țărână. Câteva, clipe s'au auzit scâncetele copilu- 
lui din groapă. (Declaraţiile făcute de moaşă şi de mama fetei la anchetă). 

“ Cadavrul desgropat al copilului a, fost adus la Institutul Medico- 
Legal din Bucureşti în ziua'de 4 Martie c., ora 3 p. m., însoţit fiind de 

“adresa No. 7838-a parchetului Trib. Ilfov. EI era închis într'o lădiţă de 
lemn, legată cu sfoară și având 12 sigilii de ceară cu inscripţia: Primăria 
Comunei Frăsinet, Jud. Ilfov.
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Autopsia s'a făcut în ziua, de 6 Martie c., în prezenţa d-lor magistrați 
„numiţi mai sus (în preambul). 

III. Descripţia faptelor: Autopsia . 

A) Examenul extern. — Cadavrul copilului examinat e acela al 
unui copil de curând născut, la termen sau aproape de termen, de sex 
masculin, foarte bine conformat. Greutatea 2.460 gr. Talia 48 cm. 

Cordonul, netăiat şi de care atârnă placenta, are o lungime de 5l cm. 
şi este gelatinos, alb; vasele lui sunt goale. - 

Placenta, care cântărește 430 grame, este întreagă. Cotiledoanele sunt 

intacte și cu puţine chiaguri de sânge printre ele. Membranele subţiri pre- 
zintă o ruptură regulată stelară, cu 3 ramuri. . 

Pielea copilului precum şi placenta sunt murdare de pământ galben 
(lut) încă umed şi fragmente de paie. In jurul gurii se găsese mici depo- 
zite de pământ aşternut pe buze și pe vârful limbii care este uşor echimozat, 
şi cu epiteliul căzut. Nările sunt; astupate cu pământ. Pleoapele sunt strâns 
închise. Conjunctivele oculo-palpebrale sunt intens injectate, 

Rigiditatea cadaverică se menţine. Putrefacţia nu este începută. Nici 
o urmă de maceraţie a pielei care, pe corp, faţă şi membre, are o culoare 
roșie-violacee. Pielea este acoperită cu depozite de sebum, mai abundente pe : 
spate şi prin regiunile de flexiune ale membrelor. Prin orificiile naturale 
nu se scurge nimic. | 

Punga testiculilor este edemaţiată. Testiculii sunt coborâţi. 
Faţa este roșie-vânătă, cianotică. Eztremităţile membrelor superioare 

şi inferioare sunt cianozate. Unghiile depăşesc buricele degetelor. Părul 
capului este des, blond cenușiu, lung de 20-25 mm. Pe piele se săsesc peri 
fini albicioși E | | ” 

Mazilavrul inferior are câte 5 alveole, de fiecare parte, bine separate. 

Punctul de osificaţie femural a, lui Beelard este aparent, rotund şi 
are un diametru: de 4 mm. Punctele de osificaţie calcaneene au câte un 

diametru de 12 mm. Diametrii capului măsoară: F O = 14,3; M 0=— 16,6; 
BiIP=— 12 mm. | 

Pe corp şi pe membre nu se găsește nici un semn de violenţă și nici 

sceţiunile atât cele superficiale cât şi cele profunde ale pielei şi muscula- 

4urii diferitelor regiuni, precum şi ale celor din jurul nasului și gurii 

nu descoperă un atare semn; -nici la disecţiunea gâtului nu se notează 
vreun semn de violenţă. Sistemul osos este intact. i 

B) Examenul intern.— a) Ovaniul. şi cavitalea craniană. Nu se gă- 

seşte nici un semn de violenţă la suprafaţa sau în grosimea pielei capului. 

Țesutul conjunctiv subpericranian are o culoare roşie datorită unci 

fine şi puternice injcoţiuni vasciilare şi unor numeroase echimoze puneti- 

forme asfixice. Sub periostul extern al boselor parietale se găseşte o mică 

hemoragie, caracterizată prin prezenţa: unui mic extravazat de sânge, 

așternut în strat subţire, lamelar. a 

Oasele craniului sunt bine conformat, intacte, cu câte-va defecte 

de osificaţie. Suturile sunt membranoase, largi; oasele se încalecă,. prin 

presiune. Diploea este congestionată. Sinușurile dur-meriene conţin sânge 

35008, — Dr. 4. Minovici, Tratat de Medicină Legală. | 56



ss2 „1 PRUNCUCIDERE : ÎNGROPAT DE VIU 

negru, lichid. JMeningele, subțiri, sunt „hiperemiate, vasele lor sunt tur- 
gescente, pline cu sânge negru, asfixie și foarte aparente. În partea stângă, 
se găsește o abundentă hemoragie meningce, întinsă pe întreaga, suprafață 
convexă a emisferului corespunzător. 

Substanjele cerebrale au aspectul și consistenţa creerului fetal; ele 
sunt hiperemiate, au o culoare roză-închisă, uniformă, nuse pot: deosebi 
una. de alta și nu prezintă vre-o altă particularitate patologică, care ar 
putea fi apreciată cu ochiul liber. 

V) Toracele şi cavitatea toracică. — In musculatura presternală şi 
în aceea a gâtului, în țesutul: conjunctiv sub-cutanat precum şi în grosi- 
mea dermului piclei acestor regiuni, se găsese nenumărate echimoze asfi- 
xice, negre, miliare, foarte fine, ca nişte înţepături de ac. Ele formează 
un larg grup care se pierde în mod difuz spre părţile laterale ale acestor 
regiuni, ale căror părți moi sunt ușor edemaţiate. Sternul, | elavieolele, coas- 
tele și.cartilagiile costale sunt intacte. 

Inapoia, acestei regiuni, se găseşte o snfuziune neagră de sânge re- 
vărsat sub atmosfera, celuloasă a lobului drept al timusului. Parenchimul 
este fin echimozat. Corpul tiroid de asemenea are o culoare roşie-neagră 
şi un aspect fin punctat .cu echimoze asfixice negre, ca nişte înţepături 
de ac. În mediastinul anterior și posterior sub pleurele viscerale, sub peri- 
cardul visceral și sub endocardul ventricului stâng, se găsese nenumărate 
cchimoze asfixice, puneti (prune şi altele 1 mai mici. Unele sunt diseminate şi - 
altele confluente. 

AMucoasa bucală este 1 roză. Vârful limbii este murdar de pământ. Epi- 
teliul acestei regiuni este:căzut, după spălarea acelui depozit, iar vârtul 
limbii apare ușor cchimozat. Mucoasa faringeală este curată, vânătă,. Eso- 
fagul este gol. 'In căile aeriene extra-pulmonare se găseşte puțină spumă 
albă, fin aerată. Nici o urmă de pământ. Mucoasa acestor căi este roză. 

Plămânii umplu aproape complect cavitățile toracice. Scoşi 'dim- 
preună cu cordul, timusul şi organele gâtului şi puşi într'un vas cu apă, 
ei plutesc între două ape. Fiecăre plămân sau lob separat pluteşte incom- 
pleot deasupra apei. Pucăţi mici de parenchim pulmonar, aruncate într'un 
vas cu upă, plutesc deasemenea (Docimazia pulmonară hidrostaticii este 
pozitivă). 

Suprafaţa exterioară a plămânilor are o culoare roşie- deschisă 3 în ju- 
mătăţile anterioare, şi roșie-vânătă în restul jumătăţilor posterioare, .Ici- 
colo, şi mai ales în jurul marginilor, se găsesc adevărate sufuziuni san- 
&uine sub-pleurale, rezultând din confluența echimozelor asfixice. Lobulii 
periferici sunt; în cea, mai mare parte destinși şi aeraţi. Printre ei se găsesc 
regiuni insulare, de culoare mai închisă, unde lobulii sunt atelectattici. Pe 
suprafaţa de sceţinne, țesutul pulmonar are o culoare roşie. Lobulii pulmo- 
mari se delimitează clar în cea mai mare parte. Vasele intra-pulmonare 
sunt pline cu sânge negru lichid. "Țesutul pulmonar crepită. Prin presiune 
se scurge o spumă foarte fină, omogenă, de culoare roşietică, şi apoi sânge 
negru spumos. Zdrobind, sub apă, între degete, un fragment de ţesut 
pulmonar, iese la suprafaţă o ploae de bule gazoase, fine. In ramifica- 
iunile bronchice întra- pulmonare se găsește puţină spumă  rozată. 
Cartilagiile laringelui şi. ale tracheei, precum și osul . hioid, ;sunt 
intacte. 

Inima: are: dimensiuni proporionate. Vasele subpericardice sunt tur-. 

«
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-gescente, vinete, negre. Cavităţile inimii sunt pline cu sânge negru, lichid. 
„Nu se găseşte nici un chiag de sânge. Gaura lui Botal nu este complect 
închisă. Nu există nici un viciu de -conformaţiune a-valvulelor şi a. orifi- 
ciilor. Miocardul are o culoare brună-roșie, : „i 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Nu se găseşte nici un 
semn de violenţă la, suprafaţa, sau în grosimea, pereţilor acestei cavităţi. 
Peritoneul este puţin injectat. | a 

Stomacul conţine puţin mucus omogen, roşietie şi aerat. Des- 
chizând sub apă acest organ iese la suprafaţa, apei câte-va, bule gazoase 
(Dceimazia stomacului este. pozitivă). Spre curbura mare se:văd câte-va 
'arborizaţiuni vasculare. | a | | E a 

Intestinul na are gaze. EL este plin cu meeonium dela .ileon până 
la anus. ie NE i 

Splina are un volum potrivit. Pulpa are 6 culoare roşie“ închisă, for- - 
mând un fond omogen pe care se desemnează corpuseulii splenici, albicioşi. 

Ficatul are dimensiuni proporționate, "Țesutul hepatic are o culoare 
roşie neagră, ca un chiag eruoric. Vasele şi țesutul conţin o mare cantitate 
de sânge negru, lichid. Consistenţa țesutului nu este de loc modificată. 
Docimazia acestui organ este pozitivă. Țesutul hepatie conţine mult gli- 
cogen şi glucoză (lichid lactescent). a 

Rinichii prezintă suprafeţe lobulare depe cari se ridică lesne cupsulele 
fibro-elasțice. Prin transparenţa acestora se văd numeroase echimoze asfi- 
xice, fine și punctiforme. Substanțele renale. sunt hiperemice, iar hipere- 
„mia, prinde mai ales piramidele cari au o culoare roșie-închisă. Consistenţa 
țesutului renal nu este modificată. In atmosfera celulo-grăsoasă a rini- 
chiului drept, se găseşte o largă sufuziune hemoragică, mai abundentă, în 
jurul capsulei suprarenâle din aceiași parte. Substanţa medulară a, acestei 
"capsule este disecată de sânge extravazat şi înlocuită printr'un chiag cru- 
oric de sânge. Di | o 

Băşica urinară conţine .3-4 ce. de urină limpede. 
Coloana vertebrală este intactă; ea n'a fost deschisă. 

IV. Concluziuni | 

Din cele mai sus conchidem: - 
]. Cadavrul copilului născut de fata :F. B., din comuna Frăsinet, 

jud. Iltov, aparţine unui copil de sex masculin, nou născut, la termen 'sau 
aproape de termen. a tă 

2. EI a fost născut viu şi a trăit, a 
3. Cauza morţii sale a fost asfixia prin înăbușire, — copilul fiind 

îngropat de viu în pământ. a 
e 

19: PRUNCUCIDERE: INNECAT INTR'UN LIGHEAN CU APĂ 
1. Preambulul: Să | | 

II. Istoricul afacerii: In dimineaţa zilei de 29 Decembrie 1903, 
femeea “A. D.. din Fundătura Tigrului 6, lucrătoare eroitoreasă, neasis- 
tată de nimeni, a născut un copil viu de sex masculin. Imediat după fa- 
'cere i-a tăiat buricul şi, nelegându-l, a pus pruncul întrun lighean plin 
cu apă spre a-l încca, şi apoi a dus ligheanul într'o odae alăturată unde
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l-a aşezat sub un dulăpior. S'a reîntors în camera, ei unde, slăbită de sân- 
gele pierdut și de durerile facerii, a căzut jos pe scânduri.. In această 
„poziţiune este găsită de patroana ei, care îi dădu primele ajutoare, che- 
mând în acelaș timp şi pe moaşa comunală, în faţa căreia, femeea își 
mărturiseşte crima, , _ | 

" Cadăvrul copilului a fost înaintat Institutului Medico-Legal de către 
comisariafuul circ. . . în cursul aceleiași zile. 

III. Autopsia 
A. Examenul extern, — Cadavrul acestui copil a fost adus la In- 

stitutul Medico-Legal în ziua de 29 Decembrie 1903 'ora 7 p. m., întrun 
hyhean de tinichea, - 

Ligheanul, de o capacitate de 14 litri, are forma unui trunchiu de: 
con înalt de 14 cm., cu diametrul gurii.de 42 cm. şi al fundului 32 em. 
E pe trei sferturi plin cu apă amestecată cu .sânge, lichid care acopere: 
complect corpul pruncului.  : | | 

„ Pe suprafaţa apei pluteşte o spumă, fină, cenuşie-rozată, Pe fundul 
ligheanului se găsesc chiaguri roşii-deschise de sânge şi cari cântărese: 
peste. un chilogram, precum și o bucată din amniosul placentar. 

" Beoţându-se cadavrul din apă, se constată că el e al unui copil de 
sex masculin, bine constituit și desvoltat, având greutatea, de 2.170 grame 
și talia de 47 om. EL are cordonul lung de' 48 cm. și regulat. see- 
ționat în spre extremitatea placentară, intact; în toată această, lungime și 
nelegat. — Părul capului, negru, are o lungime de 10—12 em. 

Pielea e acoperită cu depozite de sebum, mai abundente pe spate şi 
prin regiunile de flexiune ale membrelor. ' 

Unghiile depăşese buricele degetelor, Pe suprafața tegumentară se: 
"găsește mult păr fin. Mazilarul inferior are câte cinci alveole, în fiecare: 

„parte, dintre cari 4 bine separate. Punctele de osificaţie Bâclard abea 
aparente (1—2 mm.). Diâmetrii capului: Bi P= 115 mm., F 0=139 
mm., M 0==152 mm. — Testiculii sunt coborâţi în burse. 

Rigiditatea cadaverică, este generalizată, Putrefacțiunea nu este în- 
cepută. Pielea are o culoare roză și e pe alocuri mânjită cu sânge. Ochii 
sunt închiși, pupilele egal dilatate. Prin orificiile naturale nu se scurge: 
nimic. 

Nu se constată nici o urmă de violenţă pe diferitele părţi ale cor-- | 
pului şi ale membrelor, şi nici în profunzimea lor. a 

B. Hxamenul intern. — a) Craniul şi cavitatea craniană. Pe' suprafaţa. 
Și în grosimea perioraniului nu se găseşte nici un semn de violenţă. 

Țesutul celular sub-epicranian este puţin hiperemiat, iar spre ceafă. 
e sediul unui edem gelatiniform. În acest ţesut nu se găseşte nici un extra- 
vazat sanguin circumscris sau difuz, ci numai periostul extern al regiunii. 
med. parietale are o culoare roşie închisă. 

„Oasele craniului sunt bine conformate, de o desvoltare proporţionată; 
fontanelele sunt membranoase, largi, oasele se încalecă prin presiune: 
Diploea este congestionată. 

Sinusurile dur-meriene conţin sânge negru-lichid. : - - 
__ Meningele, subţiri. sunt intens hiperemiate;: vasele meningo-encefa- 

ice sunt destinse de sânge şi aparente în cele mai mici detalii de rami- 
ficaţie, E n 

. Substanțele cerebrale, de aspectul și consistenţa pe care creerul îl are: 
la noul-născut, sunt intens hiperemiate, cu o culoare roză uniformă; au
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se pot deosebi una de alta şi nu'prezintă nici o alteraţiune patologică sau 
traumatică, şi în specie hemoragi. ii - | _ 

b) Toracele şi cavitatea toracică. — Ia, deschiderea. acestei cavităţi, 
constatăm că plămânii, măriţi de volum, umplu complect cavitățile pleu- 
rale, Prin palpare, dau senzaţiunea unui burete plin cu apă, dar care 
crepită aproape peste tot. Suprafaţa lor exterioară are o culvare roşie 
deschisă în jumătatea anterioară, roșie-vânătă în jumătatea posterioară. 
Pe alocuri se văd mai multe echimoze puneiiforme şi unele mai mari. 

Plămânii, scoşi din torace şi puși în apă dimpreună cu cord şi timus, 
plutesc. Țesutul pulmonar este sediul unui emfizem alveolar aproape ge- 
neralizat la întregul parenchimn; lobulii se prezintă pe suprafaţa de sec- 
iune cu un aspect; granular, fin, format din acinii și alveolele 'destinse la, 
exces. Bucăţile mici din plămâni, ori de unde sunt tăiate,. plutesc. Se 
păsese numai puţine zone atelectaţice; din cari, tăiate fiind bucățele de 
plămân, acestea plutese în apă deși mai puţin complect ca, precedentele. 

Pe suprafaţa de secţiune, țesutul pulmonar are. o culoare roşie spă- 
lăcită ca un plămân spălat, contrastând net cu secţiunea celorlalte or- 
gane, unde congestiunea; intensă, al căror sediu sunt, le comunică o cu- 
loare roşie de sânge curat şi abundent. Prin presiune, se scurge pe această 
suprafață de secţiune o cantitate însemnată, de spumă foarte fină, omo- 
genă, cenușie-rozată, care, pe măsură ce iese din parenchim, se trans- 
formă în sânge lichid. Această spumă umple cu. deosebire .ramificaţiile 
bronchice mai mici şi descrește treptat spre bronchiile mari și trachee, 
cari se găsesc aproape goale şi a căror mucoasă e alhicioasă-rozată. . 

Timusul are dimensiunile obicinuite vârstei copilului, iar țesutul lui 
are o culoare roză. 

Inima are dimensiunile normale. Cavităţile conţin puţin sânge apos, 
negru. Gaura lui Botal este închisă. Valvulele și orificiile nu prezintă 
uici o particularitate. Miocardul are o culoare brună-roșie și e într'o stare 
apreciabilă de contracţiune. | 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Peritoneul este puţin in- 

jectat. In jurul porțiunii intra-abdominale a, cordului 'se găseşte puţin 
edem gelatiniform. | | 

Esofagul e permeabil, gol. Mucoasa, curată, intactă, nu are nici un 
depozit pe ea. 

Stomacul e destins de gaze. Docimazie pozitivă. Organul conţine 

2—3 grame de apă, în care plutese câteva băşicuțe gazoase şi un strat de 

nucus transparent care, spre cardia şi spre marea curbură, e amestecat 

cu puţin sânge. Mucoasa gastrică are o culoare roză cu 'câte-va şiruri 

de echimoze extrem de fine, punctiforme. 
Intestinul: subţire e gol, 
Intestinul gros e plin cu meconium vâscos. | Lp 
Splina are un volum potrivit. Pulpa are o culoare roşie-închisă, 

formând un fond omogen pe care încep a se desemna corpusculii mal- 
pighieni. , 

Ficatul are dimensiunile proporţionate cu vârsta copilului, iar prin 

suprafaţa, exterioară şi pe cea, de secţiune acest organ are aspectul unui 
cheag de sânge. "Țesutul e dens, uniform şi conţine puţin sânge consistent. 

Docimazia, pozitivă. :Se obţine, prin fierbere şi decolorare prin căr- 

Bune, un lichid aproape opalescent, care conţine mult glicogen şi glucosă. 

Vesicula biliară conţine puţină bilă vâscoasă, foarte slab colorată 
în gălbui. - - 

: Rinichii prezintă o suprafaţă, exterioară 'lobulară, depe care se ri-
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dică lesne capsula, fibro-elastică, Substanțele renale sunt hiperemiate, iar 
hiperemia prinde mai ales piramidele cari au o culoare roşie închisă. 

Beşica urinară e plină cu urină. limpede, fundul ei mai atinge om- 
bilicul..: | 

Coloana vertebrală, intactă, n'a, fost deschisă. 

VI. Concluziuni, 

]. Cadavrul este al unui copil de sex masculin de curând născut la 
termen sau aproape de termen. 5 | ” 

2. El nu are pe corp şi membre nici un semn de violenţă. 
3. După naștere nu i s'a dat nici un fel de îngrijiri, nici chiar le- 

parea buricului, care a fost tăiat, , i . 
"„ 4. Cauza morţii a fost pe de o parte lipsa de îngrijiri necesare după 
naştere şi asfixia, prin înecarea în apă. 

20. PRUNCUCIDERE: ASFIXIE PRIN ASTUPAREA 
- LARINGELUI CU UN PICIOR DE IEPURE 

"(Cu examenul mamei) 
1. Preambulul: | 

II. Istoricul afacerii: Un prune, născut la, termen, e extras dintr'o 
latrină a spitalului Colțea. 'S'a găsit un picior de iepure cu care. după 
mărturisirea mamei, a fost asfixiat copilul, prin introducerea lui în la- 
ringe. _ ! 

"> IUL Descrierea faptelor - 
„A. Expertiza cadavrului 

a) Examenul extern. — Cadavrul este acela al unui copil de sex mas- 
culin. Pielea pe toată suprafaţa corpului este de culoare verde albăstrue 
Și puţin macerată și edemaţiată. Putrefacţia este începută. — Placenta. 
este detașată de corp. Cordonul ombilical este rupt şi lung, în partea ade- 
rentă de corp, de 14 em., iar în cea ataşată de placentă de 32 em.— Ca- 
davrul cântărește 3.435 grame. Lungimea, sa este de '51 cm. Diametrul 
biparietal măsoară 92 mm., iar cel antero-posterior 112 mm. 

Placenta este întreagă şi cântărește 450 grame. 
„Corpul e acoperit cu strat de'sebum alb, mai ales între îndoiturile: 

inguinale. A | 
Capul este acoperit cu păr, care nu se detaşează. Buzele sunt tume- 

fiate şi albastre, Pe nas şi urechi nu se scurge nici un lichid. Unghiile 
dela, mâini și picioare depăşese vârful degetelor. Testiculile sunt seobo- 
râte în serotum. Pe toată suprafaţa corpului și a membrelor nu se ob- 
șervă nici o urmă de violență. _ - - 
"+ 0) Examenul intern. — 1. Capul şi cavitatea craniană. — Disecând 

pielea capului, găsim sub ea, o mică bosă sero-sanguină. Oasele capului 
nu sunt fracturate; meningele sunt puţin congestionate; pe suprafaţa, am- 
belor emisfere cerebrale se găsesc câte-va, largi și subţiri lamele de sânge 
coagulat, Sânge lichid (3—4 gr.) se găseşte revărsat sub cerebel. Creerul 
mu prezintă nici o leziune patologică. , 

Deschizând cavitatea bucală, nu găsim în ea nici un corp voluminos 
-strein. In ambele laturi ale fundului gâtului pe amigdale şi pe vălul
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palatin se păsese 5—G răni cari interesează mucoasa în toată prolunzimea, 
ei. Una din răni, care se află .pe amigdala stâncă, pătrunde în ea pe o 
adâncime de aproape 2 mm. Imprejurul acestor răni se află revărsat sânge 
coagulat, iar marginile lor sunt echimozate și infiltrate de sânge. Glota 
este. tumefiată, una din coarde e ruptă „pe o întindere de 1 mm. Pe 
toată, suprafața bucală şi mai cu seamă în fundul gătului găsim nume- 
roase fire de păr de o culoare cenușie, măsurând 1—9 em. lungime. 

Mazilar ul înferior conţine 8 alveole dentare complect divizate. 
. Toracele şi cavitatea toracică. — Sub pielea, gâtului şi pe mușchi 

uu se asorta nici o urmă de violenţă. FEsofagul este gol. Tracheca conţine 
puţin mucus, mucoasa, sa este puţin roșiatică. 

Plămânii, voluminoşi, umplu complect cavitățile pleurale. Ei sunt 
pătaţi de numeroase echimoze sub-pleurale, culoarea, lor este roză; pe su- 
prafaţa, lor nu se observă plăci emfizematoase. Cufundaţi în apă, îm- 
preună cu cordul și timusul, plutesc la, suprafaţă; izolaţi plutese dease- 
menea, după cum plutesc şi mici fragmente tăiate din ei. Comprimând 
aceste fragmente sub apă, facem să iasă o mulţime de bule gazoase foarte 
line, cari vin şi se reunesc în grup la suprafaţa lichidului. Parenchimul 
pulmonar nu conţine decât o mică cantitate de sânge și spumă. Bronchiile 
sunt goale. 

Pe cord se află câte-va mici echimoze punctate. Cavităţile sale conţin 
puţin sânge lichid. | 

3. Abdomenul şi cavitatea abdominală. —. Stomacul conţine puţin 
mucus și puţin acr. 

Intestinul subțire e gol; cel gros plin cu meconium. 
Picatul este voluminos şi foarte congestionat. 
Splina şi rinichii au aspeetul lor normal. 

* Cartilagiul extremității inferioare a femurului conţine un punct 0505 
mare de 2,5 mm. 

B. Examenul mamei 

Am procedat apoi la examenul femeii M. $,, presupusă a îi născut: 
copilul. 

Femeea M. S., de o constituţie Dani, e foarte palidă, cu faţa pătată, 
prezintând ceeace în medicină numim masca de facere. Tegumentele sunt 
colorate, 

Mamelele sunt voluminoase; prin presiune: facera să iasă din ele o des- 
tul de abundentă cantitate de colostrum. 

Abdomenul său este balonat și toată pielea lui e brăzdată de vergeturi 
violacee. Pe linia mediană a abdomenului se observă o linie pigmentată 
care se scoboară dela, ombilic până spre pubis. | 

« Din organele sale genitale se: scurge! o “materie muco-purulontă, care 
exală un miros neplăcuţ. Furculiţa este. ruptă 'şi prezintă o rană mare de 
2,5 cm. Uterul cu trei degete deasupra simfizei pubiene; colul voluminos. 

. Concluziuni | E a 

1. Cadavrul este al unui copil de sex masculin, nos -născut Şi la 
termen: sau aproape de termen. 

„ Acest copil a, fost născut viu și a respirat. 
z EI a murit asfixiat prin a astuparea, căilor respiratorii cu un corp 

care, după toate probabilitățile, este acel picior de i iepure ce ni s'a arătat. 
In gâtul copilului am găsit 'păr ce provine dela un picior de iepure. :
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4. Copilul era, deja mort când a fost aruncat în privată. 
5. Femeea M. S. a născut; de curând. Ea a născut de maximum trei 

săptămâni. 

21, PRUNCUCIDERE: ASFIXIE PRIN INTRODUCEREA A DOI 
CAŢEI DE USTUROIU IN GÂT 

- (Cu examenul mamei) | 

]. Preambulul: 

IL. Istoricul afacerii. — In ziua de 29 Aprilie 1902, transportându-ne 
la spitalul Filantropia, serviciul de ginecologie al d-lui Dr. Kiriac, am 
găsit, în rezerva, acestui serviciu, pe femeca, 'D. I., dela care am putut cu- 
lee. următoarele date: " 

"E de fel din com. Poenari, jud. Ilfov, Româncă, în vârstă de 20 ani, 
de profesiune vânzătoare de floricele şi irăind de un an în concubinaj cu X. 
Fiind în a noua lună a sarcinii, Sâmbătă 20 Aprilie a. c. apucând-o du- 
rerile facerii, a rugat pe concubinul ei să se ducă după o moaşă sau să 
găsească, vre-o femee, ca să-i dea ajutor. Concubinul întârziind, a, plecat 
singură în căutarea, unei moaşe sau a unei trăsuri spre a se duce la spital. 
Pe drum durerile devenind din ce în ce mai tari, se opri pe marginea trotu- 
arului (Calea Rahovei) văetându-se. In timpul acesta, o femee ce trecea pe 
acolo, făcându-i-se milă, a luat-o acasă la dânsa, unde născu chiar în bă- 
tătura casei. După, facere a fost dusă în casă și așezată într'un pat unde 
a stat până Luni 23 Aprilie când, prin îngrijirea, ciro. 28, a, fost trans- 
portată la spitalul Filantropia. | 

In aceiași zi pela otele 12 şi înainte de a fi dusă la, spital; în lipsa 
de acasă a gazdei, îi veni ideia; de a omort copilul, astupându-i cu mâna 
dreaptă nasul şi gura, iar cu stânga strângându-l de gât. După vre-o oră, 
(propria-i declaraţie) în care timp lua din când în când mâinile spre a se 
încredința dacă a murit, văzând că încă mai dă semne de viaţă, se dete 

"jos din pat şi luă 2 căţei de usturoiu dintr'un şir ce era atârnat în sală 
Șii vâri în gura, copilului, astupându-i-o din nou cu o mână şi cu cealaltă 
strângându-l de gât. După vreo jumătate de oră copilul, încetând din 
viaţă, fu luat de dânsa şi ascuns întrun grajd părăsit, unde a aruncat 
pământ peste el.. | , 

Intorcându-se gazda, și întrebând-o ce a făcut cu copilul, femeia D. I. 
a răspuns că, trecând o femee, i l-a dat ei. Gazda însă bănuind că Var 
fi omorît, anunță pe comisarul circ. 28, căruia pruncucigașa i-a făcut 
mărturisiri complecte. 

Temeea D. I. ne mai spune că, pe când era în a 6-a, lună cu acest 
.. copil, ar fi voit sănl lepede şi chiar a fost învățată de o femeie ca să bea, - 

leşie, dar concubinul ei sa opus, 

III. Descripţia faptelor. 

A. Examenul mamei 4 

Actualmente siarea mintală a femeii D. I. nu lasă nimic de dorit. De 
o inteligență, mediocră corespunzătoare cu pătura, socială din care face 
parte, no istorisește fără, multă insistență modul cum și-a omorât copilul. 
Nu a suferit în copilărie decât de vărsat. Nu găsim da dânsa, nici un 
stigmat al vre-unei boli nervoase, ca isterie, epilepsie, ete. De când se gă-
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seşte în spital n'a dat-semne de nici o turburare a facultăţilor mintale. Fi- 
gura- ei este palidă, suferindă. Vorbeşte încet; şi abătută, 

Pacienta, având pieptul bandajat, iar părțile genitale pansate, nani 
făcut examenul acestor părţi, pentru a nu deranja bolnava Şi a nu da naş- 
tere vre-unei complicaţiuni. Alăturăm însă aci foaia de observaţie: ce am ob- 
ţinut din serviciul în care so găseşte. 

Poaia de observaţie. — 1. , Antecedentele ereditare. Nimic important. 
2. „Antceedentele personale. — A zăcut de vărsat (variolă) când era 

copilă. Menstruată pentru prima oară la vârsta de 11 ani. Menstruele ve- 
neau regulat la, o lună, cu dureri, ţincau de regulă 6—7 zile. Căsăto- 
rită la 18 ani. Acum 6 ani a avut un avort în cinci luni. Acum 2 zile 
a născut un copil la termen pe care l-a strangulat. A reia zi după facere 
intră în serviciul nostru, adică, în ziua de 23 Aprilie. | 

8. În spital. — Adusă în sala de gardă în ziua de 23 Aprilie, ora, 
8 seara, de un jandarm, pacienta, într'o stare de slăbiciune foarte pronun- 
țată, ne spune că de două zile născuse un copil la termen. Examinată se 
constată cavitatea vaginală plină cu chiaguri sanguine, gâtul uterului 
şters, orificiul larg deschis. Uterul era mare și ridicat în sus. Afară de 
aceasta, se observă mamelele mărite de volum şi pline cu lapte. Arcola pigr 
mentată, linia brună foarte vizibilă. Nu prezintă nici un fenomen morbid, 
afară de uşoare pierderi sanguine; i se face o spălătură și se tamponează. 
Se aşează la pal: în rezervă. 

„Dela 24 Aprilie până la 4 Jlai î s'a, prescris numai tonice, calmante 
şi spălături „vaginale. Pierderile de sânge continuând, se hotărește să i se 
facă raclaj în ziua de 5 Mai. 

„5 Mai. — Se cloroformează bolnava. Cavitatea, uterului era de 10 
-cm. lungă. Se scoate prin răzuire multe resturi de membrane şi de pla- 
centă. Se face o irigație fierbinte cu sublimat și spălături cu o soluţie de 
clorură de zine, urmată de alta cu sublimat. Se lasă o bandeletă de tifon 
iodoformat în uter. Se pansează şi se pune la pat. 

„6 Mai. — Bolnava liniştită. I se prescrie, fiindcă acuza oărecare du- 
eri de mijloc, o poţiune calmantă, 

„7 dai. — Se scoate bandeleta de tifon din uter. Se fac spălături. cu 
sublimat în vagin. 

„5—13 Mai. — In fiecare zi spălături cu sublimat. Nu mai are nici 
o pierdere de sânge. Bolnava, e aproape complect sănătoasă. Va, ieși dir 
spital, la. 15 Mai”. 

"B. Autopsia copilului 

.. a) Examenul extern. — Cadavrul-este al unui copil de sex masculin, 
având talia de 49 em., greutatea, 2,400 BT. bine conformat şi desvoltat, 

Pe părţile posterioare ale corpului şi membrelor, se găsesc” largi pete 
„de lividităţi cadaverice de culoare roşie vânătă. Pe cap, faţă şi torace.se 
„găseşte un strat subţire de materii pământoase ce au pătruns până în inte- 
riorul urechiei externe, în gură şi nări. Pe unele părţi ale corpului, mai ales 
în îndoituri, se găsesc încă depozite de sebum. 

Rig giditatea « cadaverică dispărută, putrefacţia începută, Părul capului, 
castaniu, e des şi lung de 20 mm. Pleoapele sunt; închise, puţin edemaţiate; 
conjunctivele palpebrale, puţin hiperemiate, prezintă pe alocuri câte-va 
echimoze - punctiforme, cele bulbare sunt transparente. Pupilele dilatate, 
egale şi regulate. Gura intredeschisă,;. buzele vinete. 

In cavitatea bucală, către baza limbii, se găsesc 2 căţei de usturoiu, 
dintre care anul e introdus până în glotă fi între coarde).



390' PRUNCUCIDEIE: INTRODUCEREA A 2 CĂŢEI DE USTUROIU ÎN GÂT 

„Pe faţa inferioară a limbii, către vârf, se găsesc 2 echimoze de mă- 
rimea, boabelor de meiu. Pe tot restul cavităţii bucale nu se găseşte nici o 
altă leziune. In jurul gurii, nasului și al gâtului nu se observă nici un 
semn vizibil do violenţă. 

Unghiile dela mâini depășese buricele degetelor, “cele dela picioare nu. 
Extremităţile degetelor sunt cianozate. 

Prin anus San scurs materii fecale galbene verzui ce au murdărit 
regiunile vecine şi părţile interne ale coapselor. Prin celelalte orificii nu se 
scurge nimic. . , 

Diamelrii capului măsoară: 

Occipito-mentonier . . . ... . . . e e e a 194 mm. 
Oecipito-frontal -. . . . . . . . . . . e e e e 107 mm. 
Biparietal . .. . , AR i 93 mm. 
Bitemporal . ... Ce ST mm 
Circonferența capului ae 88 em, 

Cordonul ombilical, înserat la mijlocul corpului, e lung de 135 mm. 
Către extremitatea, sa liberă are 2? legături, una făcută la 85 mm., în 
jos de inserţia ombilicului, cu un șiret negru de bumbac, învârtit odată 
împrejurul cordonului și înodat de două ori, şi o altacu 10 mm. dedesubtul. 
acesteia, făcută cu osfoară delână. Extremitatea, liberă a cordonului pre- 
zintă o secţiune oblică, regulată, având, marginile infiltrate cu. sânge. 
Prin presiune asupra extremității cordonului, se scurge din vasele funicu- 

„lare puţin sânge negru. Cordonul, de forma unei panglici, e turtit, aproape. - 
useait pe unele locuri; gelatina lui Warthon dispărută. La inserţia fetală. 
nu se observă un proces de eliminare a cordonului. 

Punctele de osificare ale lui Beclard dela extremităţile inferioare ale: 
femurelor nu există, cele dela calcaneu au mărimea unor boabe de linte. 

Organele genitale sunt bine conformate şi desvoltate, aaubii testiculi 
se găsesc În burse. 

“v) Examenul intern. — 1) Craniul şi cavitatea craniană. — Țesutul 
celular subpericranian 'e hiperemiat. Pe cl, către regiunea fronto-parietală, 
se găseşte un mare număr de mici cehimoze punctiforme. Sub periost, în re- 
giunea occipitală, aproape de lambda, se găsese 2 echimoze cât boabele de 
linte. Oasele craniului sunt intacte şi bine conformate. „A bele fontanele 
sunt membranoase, cea anterioară măsoară 30X25 mm. Pe suprafaţa sa se 
trăsese numeroase echimoze punctiforme. Dura-mater e intactă. — Sinusu- 

zile vânoase pline cu sânge negru, lichid, — JMeningele, subțiri, au vasele 
pline cu sânge până în cele mai mici ramificaţiuni (hiperemiate). Ele sunt 

traisparente, lăsând să se vadă cireonvoluţiunile cerebrale. Pe ele nu se 
observă nici un extravazat sanguin. Nimic de remarcat din partea crecrului, 
afară de congestiunea, substanţei albe care are o ușoară nuanță roșie. EI 
păstrează consistenţa obicinuită stării unui copil nou-născut. Oasele bazei 
intacte. 

In urechea medie nu se notează prezenţa, dopului gelatinos ce se gă- 
seşte la copiii cari n'au respirat. 

In mazilarul înferior'se găsește, deoparte și de alta, câte 1 alveole: . 
bine separate conţinând dinţi, iar oa cincea, neseparată, goală. 

„ Toracele şi cavitatea toracică, — In musculatura gâtului, dise- 
cată, nu se găsește nici un extravazat sanguin. In teaca jugularei interne 
stângă, în dreptul bifurcărei carotidei, se păsese 2 echimoze cu un dia- 
metru de 2—3 mm.:
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Timusul se întinde până la bazu inimii; pe suprafaţa sa se găsesc câ- 
teva, echimoze de mărimea boabelor de meiu. Mucoasa tracheei puţin roşie- 
tică hiperemiată, acoperită cu un subţire strat aerat de mucozități; în ca 

nu se găsesc de loc:materii pământoase. 
Cartilagele laringelui şi osul hioid sunt intacte. Aucoasa faringelui, 

vânătă, e intens vascularizată. 
Plămânii nu umplu complect cavitățile pleurale. Bi nu prezintă nici 

o aderenţă. Suprafaţa, externă a plămânilor are un aspect roşu-cărămiziu. 

Sistemul lobular se desinează bine. Nici o echimoză, subpleurală nu sr 
vede pe suprafaţa lor. Scutundaţi î în apă, împreună cu inima şi cu timusul 
(după ce mai întâiu s'a legat tracheea dedesubtul laringelui) plutesc fie- 
care plămân î în parte precum şi fiecare lob separat; plutese deasemenea și 
bucăţelele mici din ei. 

Parte din lobulii lobului mijlociu drept, observați pe suprafaţa ex- 
terioară a plămânului, sunt mai aeraţi, vesiculele lor mai destinse de aer 
şi mai proeminenţi ca ceilalţi (emfisematoşi). Suprafaţa de secţiune are 

„culoarea, roșie-închisă; prin stoarcere se scurge un lichid roșictic foarte fin, 

spumos. Din bronchiile mari, ies mucozităţi uerate. 
Inima. In pericard se găseşte ca 1—?2 co.. de lichid limpede, citrin.— 

Inima e de mărimea pumnului copilului. Pe faţa anterioară a, crosei aortei 
și pe inima dreaptă se găsesc 3 echimoze de mărimea, bobului de meiu..Ca- 
vităţile conţin puțin sânge lichid. Sub endocardul ventriculului stâng se 
găseşte o mică echimoză. Gaura lui Botal nu e complect închisă. Nimic de 
observat din partea orificiilor și a valvulelor. Miocardul își păstrează con- 
sistența, e contractat și de o culoare roșie-brună. - 

3. Abdomenul și cavitatea abdominală. — Stomacul e destins puţin 
prin gaze. La, docimazie, au ieşit; la, suprafaţa apei numeroase bule de gaz: 
Tn interiorul stomacului, aderentă de pereţii lui, se găseşte ca vreo 10 grame . 
dintr'o substanţă moale albicioasă, opacă, lăptoasă, amestecată cu o massă 

- de mucus aproape transparent, ușor, gălbui. 
Mucoasa, gastrică, roşietică, (hiperemiată), e intactă. 

„ Intestinul subțire conţine materii gălbui, bilioase și moi. Mucoasa lui 
nu prezintă nimie anormal. — Intestinul gros e plin cu .meconium. 

Splina e, ca mărime, potrivită vârstei; suprafaţa, ci de secțiune are o 
culoare roşie brună-închisă; conține mult sânge. 

Ficatul cântărește 116 gr. Suprafaţa, de secţiune, netedă, e roşie- -brună 
închisă. Organul conţine mult sânge aproape negru. Parenchimul e fri- 
abil, — Docimazia negativă, 

"Pesicula biliară „conţine ca 1 ce. bilă brună-verzue. 
Rinichii măsoară 6 ce. lungime. Capsulele se desfac uşor; suprafaţa, 

lor e lobulată. Pe suprafaţa de seoțiune au o culoare roșiatică. Piramidele 
sunt înconjurate cu o aureolă, mai roșiatică. Capsulele supra-renale, intens 
„vascularizate, sunt mărite de volum, măsurând 25 mm. lungime şi 15 mm. 

înălțime. 
- Băşica urinară goală. 

Coloana vertebrală intactă. 

V, Concluziuni 

“Din cele mai sus descrise subsemnatul conchide: 
'1.. Cadavrul este al unui copil de sex masculin născut la termen sau 

aproape de termen, 
. Cauza morţii a fost astixia produsă prin astuparea gurii şi a nisu-
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lui, prin strângerea. gâtului cu mâinile precum și prin introducerea în gât; 
a doi căţei de usturoiu. ” 

. 8 Femeia, D. I. a născut de curând un copil la termen sau aproape 
de termen | 

„4. Starea sa mintală nu lasă nimic de dorit. 

22. PRUNCUCIDERE:. ZDROBIREA CAPULUI ŞI CIOPĂRŢIREA 
a CADAVRULUI . a 

" (Cu examenul mamei) ! 

1. Preambului: 

* “IL. Istoricul: Fata L. B., după ce naşte întrun loc tăinuit, omoară co- 
pilul. isbindu-l cu capul de un bolovan şi apoi îi ciopârțeşte cadavrul pe 

„care-l închide întrun coș, lepădându-l în urmă: pe un loc viran. De 
oarece toate fragmentele cadavrului n'au încăputi în coș, pruncucigaşa a 
aruncat, într'un alt loc, câteva din aceste părți cari în urmă au fost ȘI 
ele găsite; a | : - 

III. Examenul cadavrului 

Dintr'o cutie de tablă, sigilată de parchet, extragem: capul, trunchiul 
şi unul din picioarele unui copil, precum şi placenta. 

A. Examenul extern.— 1) Piacenta (cu dimensiunile 17X16 la, 
bază) cântăreşte 350 gr. Din cordonul ombilical, înserat încă pe partea 
circonferenţială, există, numai o porțiune de 16 em. Capătul liber al acestei 
porţiuni a cordonului e subţiat, ceia ce denotă că ruptura s'a făcut prin 
smulgere. . 

2. Fragmentele de cadavru, extrase din cutie şi la, care a început pu- 
trefacţia, cântăresc la un loc 1.750 gr.; sunt ale unui copil de sex masculin. 
Lipind capul de trunchiu şi măsurând, notăm 27 cm. de la creştet; până 
la. buric. , 

a) Capul e despărţit de trunchiu prinia'o linie de secţiune care a 
trecut prin gât oblic dinapoi înainte. Instrumentul tăios a retezat net 
atlasul de axis. a 

Irisurile albastre. Luciul corneei puţin șters. i 
Pe partea inferioară a frunţii, două plăgi transversale şi lineare cari, 

prin împreunarea lor puţin deasupra rădăcinii oaselor proprii ale nasului, 
se întinde de la apofisa, externă a orbitei drepte până la un centimetru dea- 
supra, apofisei externe a orbitei stângi. Ambele răni pătrund până la oasele 
nasului, profund atinse de o secţiune, , 

Pe partea laterală a capului, la nivelul boselor parietale, două plăgi 
contuse. Cea, din dreapta are o lungime de 9,5 cm. şi se întinde de la, 
frontalul drept până la marginea superioară a oceipitalului, trecând prin 
bosa parietală. Rana din stânga, care e de numai:5 cm., ocupă o regiune 
simetrică. In țesutul celular subcutanat; al acestor două plăși, se găsesc 
sufuziuni sanguine de sânge coagulat infiltrat în ochiurile țesutului. 

b) Faţa. — Partea stângă a nasului, pleoapa de sus şi cea de jos din 
stânga şi osul malar stâng sunt sediul unor roșeţe striate, cu brazdele para. . 
lele cu axul nasului. Roșeţele acestea, căptuşite deo revărsare sanguină în 
țesutul celulo-subjacent şi cu dirceţiunea, de sus în jos, par a, fi datorite 

„unei frecări a feţei de un corp dur și aspru — o piatră sau nisip.
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„ Pe faţa dorsală a limbii mucozităţi aerate, amestecate cu praf cenuşiu 
şi cu pietricele la fel cu cele găsite pe capul. noului-născut. 

Pe maxilarul inferior notăm patru alveole, dintre cari. numai una, în- 
complect formată, | E 

Sub urechea stângă: o sgărietură liniară şi superficială de 4 em, 
Nu se constată urme de zgărieturi cu unghia în jurul buzelor, al na- 

sului sau pe. pielea gâtului. 
c) Pe trunchiu notăm următoarele leziuni: 
1. Pe faţa anterioară a abdomenului se constată că, rupt, cordonul 

ombilical are o lungime de 16 cm. . 
2. Pe partea stângă a abdomenului notăm zece zgărieturi mai toate 

paralele și.lungi de 2—7 em. cu direcţiunea de la, dreapta spre stânga şi 
de jos în sus. În dreapta, la 1 em. de buric, o plagă de 2 cm. interesând 
țesuturile şi muşchii subjacenţi, „ 

3. Pe faţa posterioară a, trunchiului, numeroase zgârieturi dintre cari 
unele cari interesează stratul muscular sub-jacent;. 

d) Jlembrele superioare. — Din cel drept n'a mai rămas decât braţul 
şi terțul superior al antebraţului. Secţiunea 6 destul de netă, iar cu- 
bitus şi radius sunt fracturate. Pe partea superioară a braţului şi la, ni- 
velul articulaţiunii scapulo-humerale drepte, se constată mai multe plăgi, 
mai mult sau mai puţin adânci. Lungimea, humerusului e de 8,2 cm. 

Membrul superior stâng lipseşte cu totul. Secţiunea, făcută pe însăş 
linia, articulaţiunii, e tot atât de netă ca, la celalt membru, fără, infiltrație 
de sânge în buzele plăgii. a 

e) Jlembrele inferioare. — Din cel drept n'a rămas decât terţul su- 
perior al coapsei. Femurul e zdrobit Ja, acest nivel; linia, de secţiune nu mai 
e atât de netă ca la membrele superioare. 

Capul femurului e acoperit cu o echimoză profundă destul de volu- 
minoasă, cu sufuziune sanguină. Ceva mai sus, se notează prezenţa altor 
echimoze.: | , 

Laba piciorului drept. — Al tmeilea, fragment e laba, dreaptă a unui 
nou-născut, Secţiunea, foarte netă, a fost făcută deasupra astragalului. 
Punctul de osificare al calcancului e foarte desvoltat; şi se constată că un- 
Shiile nu tree de buricele degetelor. +, i 

Din membrul inferior stâng ma rămas decât partea superioară a 
capului femurului, reţinută, prin ligamentul ei, în fundul cavităţii coti- 
loide. Linia secţiunii e cu mult mai netă decât la, membrul drept. 

„_ B. Examenul intern. — a) Craniul şi cavitatea craniană. Pielea ca- 
pului e aproape întreagă desprinsă; pe partea, anterioară a frontalului se 
află un strat destul de gros de sânge coagulat. O 

Cele două parietale sunt; zdrobite. Parietalul drept, prezintă o linie 
de fractură principală, care pleacă de la. fontanele, trece prin bosa parietală 
şi se termină la sutura oceipito-parictală. Pe marginile acestei fracturi 
se află sufuziuni sanguine. O linie de fractură secundară porneşte dela, 
bosa parictală şi termină la temporal. O a treia linie de fractură pleacă tot de 
la, bosa parietală spre a se termina la, sutura, bi-parietolă. La nivelul acestor 
fracturi se găsesc plăgile notate în această regiune, la examenul extern. 

Parietalul stâng prezintă, o linie de fractură verticală, între sutura 
bi-parietală şi sutura temporo-parietală. | Ne 

Dura-mater e sfăşiată, în dreapta, și în stânga, pe linii corespunzătoare 

fracturilor 'deserise. . - ia 
Frontalul stâng are o fractură, verticală. 

: Emcefalul, cu contuziuni grave în partea dreaptă, e congestionat şi
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prezintă un picheteu cu infiltraţie de sânge în 'ochiurile piei-mater. Se 
găsese în encefal: câteva mici îragmente. de pietris, la fel cu cele din 
pielea, capului. 

b) Toracele şi cavitatea toracică. — Partea, superioară a esofagului 
conţine puţin praf și pietriș fin. 

Plămânii şi tymusul sunt goliţi de sânge. Suprafaţa plămânilor, pe 
care nu se notează bulele de gaz de atribuit putrefacției, prezintă un 
picheteu hemoragic. Puşi în apă împreună cu inima, plămânii plutesc 
deasupra. Stoarse sub apă, fragmentele plămânilor degajează: fine bule de 
gaz, cari se condensează, la suprafaţa. lichidului, sub forma, unei plăci de 
spumă. Fragmentele acestea plutesc şi după compresiunea, lor, 

Inima, cu valvulele intacte, e golită de sânge. 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — In stomac, mucozităţi 
foarte aerate. Pe mucoasa organului se notează un picheteu hemoragic. 

Ficatul, rinichii şi splina fără leziuni. 
Intestinul ros plin cu meconium, 
Puţină urină în 4 vesică. 

-C, Concluziuni. — 1. Părţile de cadavru examinate sunt ale unui nou- 
născut trecut de a 8-a lună şi aproape de termenul nurmal al nașterii. 

2. Copilul a, respirat; bine. | 
3. Cauza morţii: fractura craniului și leziunile < cerebrale concomitente. 
4. Fracturile craniului sunt de atribuit izbirii capului do un corp tare 

care poate fi bolovanul de piatră despre care e vorba, sau lovirea. pe cap 
cu un corp tare. 

5. Dintre secţiunile membrelor, unele sunt foarte nete, altele mai 
puţin. După toate probabilitățile scețiunile foarte nete au fost făcute cu un 
instrument; tăios bine ascuţit, a cărui lamă s'a știrbit în interval, de unde 
liniile mai puţin nete ale secţiunilor ulterioare. 

6. Judecând după lungimea, zgărieturilor 'do pe abdomen şi partea 
dorsală a trunchiului, trebuie să conchidem că acest instrument a, fost 
un cuţit mare. 

7, Secţiunile au fost făcute după moartea pruncului, ceeace se demon- 
strează prin lipsa infiltraţiunilor de sânge pe Jiniile de secţiune. |, 

8. Ruptura, cordonului nu c efectul unei secțiuni făcute cu un înstru- 
ment tăios, ci al unei smulgeri. 

» 9. Zgărieturile superliciale şi paralele din regiunea abdominală şi cea 
dorsală sunt o indicație că secţiunea membrelor a, fost făcută în doi timpi: 
întâiu a pe cadavrul. cu faţa în sus şi apoi pe cadavrul cu faţa, în jos. 

”. Supliment de expertiză. 

A. — După remiterea, raportului de mai sus, ni s'a predat, pentru v un 
“supliment de expertiză, alte trei părţi « de cadavru presupuse a, fi aparţinut 
aceluiaşi copil și ulterior descoperite și anume: un membru superior drept, 
un membru superior stâng şi un membru inferior stâng. Examinându-le, 
:am constatat; următoarele: 

a) Membrul superior drepl e. într'o “foarte înaintată stare de putre- 
facţie. E incomploet: are numai cele. două, terţii inferioare ale antebra- 
tului şi mâna.. Radius și cubitus, în deosebi acesta din urmă, proemină. 
Lungimea cubitusului e “de 5 cm, Faţa anterioară a ante- braţului, mâna, şi 
degetele sunt acoperite cu ţărână, pietriș şi noroiu; faţa posterioară a mem- 
brului are un aspect; pergamentat, 

b) Membrul superior stâng pare a, fi fost desarticulat, capul humeral
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proemină, iar partea inferioară a fost secționată, la nivelul articulaţiunii. 
Fără epifise, humerus are o lungime 6,7 cm. aţa posterioară a membrului 
e acoperită cu ţărână, pietriș Şi noroiu. 

c) Membrul inferior stâng, a cărui linie de secţiune e la nivelul arti- 
culaţiei tibio-femurale, e într'o înaintată stare de putrefacție. E consti- 
tuit din gambă şi laba, piciorului. aţa posterioară a gambei e acoperită cu 
ţărână, pietriș şi noroiu. Punctul de osificare a extremității superioare a 
tibiei e de 2 mm. 

B. Concluziuni: 1. Părţile de cadavru examinate constitue o parte din 
membrul superior drept, membrul superior stâng şi membrul inferior stâng 
al unui nou-născut. 

2. Aceste trei părți, se adaptează perfect la părțile de cadavru cari 
formează obiectul primei noastre expertize. Pee, 

3. Pentru complecta, reconstituire a cadavrului nu mai “lipsesc de câl: 
a) membrul inferior drept cu excepţia terțiului superior 'al coapsei şi 
labei piciorului; b) coapsa stângă; c) mâna, stângă. 

V. Examenul coşului, al hainelor pruncucigaşei şi al bolovanului. 

A. — La, cererea noastră, ni s'a pus la dispoziţie, spre expertiză: hai- 
nele purtate de pruncucigașă în momentul săvârșirei crimei, coşul în care 
a îngrămădit, părțile din cadavrul ciopărţit Şi bolovanul de care a izbit; 
cu capul copilul spre a-l oniori. 

1. Pe mantila de ploaie, pe cămașă şi pe fusta, pruncucigaşei. am con- 
statat prezenţa a numeroase pete de sânge. _ 

2. Pete de sânge am notat și pe coş Și în interiorul acestuia. 
3. Bolovanul e o piatră de forma unui trunchiu de con (înălţimea, 35 

cm., diametrul bazei 30 cm. şi diametrul secţiunii superioare 25 cm.). Pe 
secțiunea superioară notăm o enormă pată de sânge continuată de o altă 
pată pe o parte a suprafeţei laterale. La, un loc'ambele pete au dimensiu- 
nile 2510. La marginea inferioară a, petei depe suprafaţa, laterală sc 
observă o serie de picături condensate, cari par a fi rezultat din scurgerea 
sângelui de pe un corp însângerat, în timpul izbirii lui de piatră. 

Ceva mai jos de pata cea mare, mai aproape de baza de jos a trun- 
chiului de con, constatăm două pete de sânge mai mici şi cari par a re- 
zulta din contactul acestei părţi a pietrei cu un obicei, însângerat, 

B. Concluziuni. 1. (Petele notate pe aceste obiecte (haine, coş şi 
piatră) sunt pete de sânge de om. 

2. Pata, cea mare depe piatră, (pata dela, secţiunea, superioară a trun- 
chiului de con continuată prin pata de sânge de pe suprafaţa. laterală) e 
constituită din două pete de sânge, la început circulare şi apoi împreunate 
prin prelingerea petei de sus. | 

3. Acuste două pete marchează locul unde capul copilului s'a izbit de 
piatră: dr unde urmează, că femeea, ţinând, după toate probabilitățile 
corpul ccpiiului de picioare, a lovit eu' putere cu capul acestuia de piatră: 
odată de secţiunea superioară a bolovanului şi odată de faţa, laterală a 
acestuia. ă 

VI. Examenul mamei. 

A) Ti B. de 21 ani, e înaltă, bine legată și voinică. . Declară că n'a 
mai lepădat şi că n'a fost niciodată serios bolnavă. 

Nu-și aminteşte epoca la care a avut ultimele: menstrue. In ziua
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crimei, pe înserate a fost apucată de dureri şi după numai zece minute s'ar 
fi ușurat, dând naştere unui copil care — afirmă ea — n'ar fi scos nici 
un ţipet; apoi, făcând câţiva paşi, ar fi pierdut placenta. Spune că n'a 
avut friguri. 2 

B) La, examenul făcut, constatăm că la, presiune mamelele, mărite de 
volum, lasă să ţâșnească o cantitate mică de colostrum; areolele sunt de o 
culoare brună foarte pronunțată. 

Examinând organele genitale notăm la L. B. o scurgere seroasă, 
Uterul, care şi-a zecăpătat aproape forma normală, e.mobil. Colul lui, 

moale, prezintă o ruptură în stânga. 
Pe fureuliţă, o recentă ruptură, profundă, necicatrizată, 
Nu există anestezie pe nici o parte a corpului. 

C) Concluziuni. — 1 1L B. prezintă semnele neîndoioase ale unei 
faceri recente. 

2, Durata de 10 minute premergătoare expulsiunii copilului (timp 
indicat de L.. B.) e o raritate, dar nu e exclus ca fata să spună. adevărul, 
dacă ne raportăm numai la ultimele dureri. Este însă sigur că faza, aceasta 

„finală a fost precedată de una de cel puțin o oră.—— accea a durerilor 
preparatorii. : 

23. LIBERICID: STRANGULARE CU O BATISTĂ 

1 Preambulul; 

II. Istoricul afacerii. — Femeea A. S., de ani 20, servitoare la 
d. M. F. Strada, Carol No. 8, fiind însărcinată și sarcina ajungând la ter- 
men, intră în ziua, de 11 Decembrie 1892 ora 914 seara în spitalul Mater- 
nitate, unde chiar în acea. noapte naște la termen și fără, nici o dificultate 
un copil de sex masculin. In ziua de 22 Decembrie, iese din spital complect 

spital a venit cu o birjă deadreptul la casa stăpânului ei. Aci. ascunde 
copilul în pivniţă. 

In ziua, de 14 Ianuarie 1893, nişte tăietori de lemne au dat peste ca- 
davrul copilului înfășurat în nişte cârpe. Femeea A. S$. a mărturisit că 
pruncul e al ci, adăugând că i-a murit în braţe, pe când venea, cu el 
dela spital. 

III, Autopsia 

A, Examenul extern.— Cadavrul (îmbrăcat cu o cămășuţă murdărită 
cu materii fecale galbene) e al unui copil de curând născut de sex masculin, 
bine constituit: lungimea, 50) cm., greutate 3.450 gr. Cordonul ombilical e 
căzut și complect cicatrizat. — Rigiditatea complest dispărută; putr efacția 
abea, începută pe părţile abdominale (câteva pete verzui). 

Capul, acoperit cu mult păr castaniu-deschis, are următorii diametri: 
OF —11 cm, Bi P—9 cm. 

Fața oşie-violacee, 
Ochii sunt închişi şi pleoapele se deslipese cu dificultate. Pe conjune- 

tiva bulbară a ochiului stâng, 2 echimoze punctiforme. 
Pe orificiile nazale se scurge puţin lichid spumos. 
Ambele urechi sunt violacee; pe orificiile lor nu se scurge nimic.



STHANGULARE CU 0 BATISTĂ s97 

Gusa închisă; limba se află îndărătul gingiilor; în interiorul gurii 
nu se găseşte nici un corp strein. - 

Ambele testicule scoborâte în bursă, - 
In, jurul orificiului anal, depozite uscate de materii fecale. 
Unghiile dela, mâini şi picioare depășesc buricele degetelor, .. . 
Pe taţă, după urechi, pe mâni și picioare nu se observă nici o urmă 

de violenţă. ” 
Imprejurul gâtului, sub laringe, are înfăşurat de două ori şi legată 

printr'un nod dublu o batistă mică având o bordură roşie, -lceasta este 
strâns legată de gât, astfel că între ea şi gât nu poate pătrunde vârful 
degetului mic. Din cauza numeroaselor încreţituri ce formează, pielea gâ- 
tului, care este dublată cu mult ţesut celulo-adipos, nu se poate distinge 
bine șanțul ce facc această batistă, mai cu seamă că țesătura batistei este 
foarte moale. — Legătura, formată din batista îndoită de mai multe ori, e 
lată de 4 cm. . 

B. Examenul intern, — 1. Craniul şi cavitatea craniană. — In crește- 
tul capului se vede o mică cicatrice recentă dublată de o mică induraţie. 
Sub pielea capului nu se observă nici o leziune; pericraniul este puţin 
injectat; oasele bolţii şi fontanelele normale. Dura-maler aderentă pe toată 
întinderea, bolţii craniene. J/eningele foarte congestionate. Substanța ce- 
rebrală, moale, nu prezintă nimic de notat. - 

In mazilarul inferior, deoparte şi alta, câte 1 alveole complect se- 
parate între ele, ” | 

2. Gâtul: disecând pielea de jur împrejurul gâtului, nu găsim nici un 
extravazat sanguin; se observă însă că musculatura, este mai violacee dela 
laringe în sus, iar vasele pline cu un sânge negru fluid. — Trachea, sub 
laringe, este turtită, iar pereţii lipiţi unul de altul pe o întindere de 2 em. 
Ea este plină cu un lichid spumos lipicios, care se întinde până la glotă. — 
Esofagul este gol. Coloana cervicală nu este luxată. 
8. Toracele şi cavitatea toracică. — Musculatura coșului toracic e bine 
desvoltată și acoperită cu un strat adipos ca de 7 mm. — Coastele.nu sunt, 
fracturate. , a 

Plămânii umplu complect cavitățile pleurale, ba chiar debordează 
puţin în afară, după ridicarea sternului. [i crepită.: Aruncaţi împreună 
cu cordul întrun vas cu apă, plutese perlect. 

[i sunt congestionaţi. Pe suprafaţa lor și mai cu -scamă între lobii 
plămânului stâng se găsesc numeroase cehimoze de mărimea unor boabe 
de meiu și de linte, unele de culoare roşie-vișinie, altele aproape negre. — 
Prin secţiunile făcute pe plămân se scurge în abundență un lichid seros 
sanguinolent spumos, iar din vase se scurge un sânge negru semi-coa- 
gulat. — Bronchiile cele mari, până la partea superioară a, tracheei, sunt 
pline cu un lichid spumos aerat. Pe pleura din partea, stângă se observă 
deasemenea câteva mici cchimose, | Ia 

Pericardul normal. Cordul mie retractat; pe partea sa posterioară se 
săsesc + miei cehimose subpericardice de mărimea unui bob de meiu. Cordul 
drept e gol, cel stâng conţine puţin sânge fluid negru. — Oriticiile sunt 
normale. Aa 

Timusul are mărimea unei prune. | „ a 
4. “Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Pereţii abdominali au o cu- 

loare verzue (începutul putrefacţiunii); ei sunt dublaţi cu un strat gros 
“celulo-adipos. Peritoneul şi epiploonul puţin hiperemiate. 

Stomacul gol; pe mucoasa sa, mai cu seamă pe marea curbură se 
observă numeroase arborizaţiuni vasculare. - 

85008. — Dr. M.. Minovici. Tratat de Medicină Legală. 57
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Intestinul subţire gol, cu unele. din ansele sale destinse de gaze. 
Intestinul gros conţine, spre partea terminală, puţine mâterii fecale, semi-. 
lichide, de o culoare galbenă. 

Ficatul, foarte congestionat și friabil, ocupă şi “ipochondrul stâng. 
Prin secţiunile ce facem se scurge din el în abundență sânge lichid negru. 

Rinichii puţin congestionaţi; substanțele sale normale. 
Beşica urinară goală. 
La extremităţile inferioare ale fenutrului găsim câte un puniet de osifi- 

caţie mare de 3 mm. 

V.; Concluziuni | 

1. Cadavrul este al unui copil de sex masculin nou- -născut, viu şi 
la termen. 

9. Cauza morţii a fost asfixia prin strangulare produsă prin legarea în 
jurul gâtului a unei batiste. a 
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II. Istoricul afacerii: In ziua de 10 Talie 1908, femeia A. G., din 
şeseaua Vitan No. 32, și-a bătut cu o curea pe propriul ei copil, Gheor she, 
în etate de 3 ani, „pentrucă mănâncă mult şi avea ieşire afară”, până ce 
au sărit vecinii de au scos din mâinile ei. Copilul a căzut în nesimţire. — 
Circumseripţia respectivă, anunțată, a dispus transportarea copilului. la 
spitalul de copii, unde 'însă cu toate îngrijirile medicale ce i- s au dat, cl a 
încetat din viaţă, la cinci ore dela internare. 

"Din ordinul Parchetului Trib. Ilfov, cadavrul copilului. a fost adus 
la Institutul Medico-Legal în seara de 11 Iulie, unde am procedat la au- 
topsie 'în prezenţa d-lui Procuror Duca şi a d-lui Jude Instructor V. 
Popovici. 

III. Descripţia faptelor 

A. Observaţia clinică 

În urma cererii noastre verbale, observaţiunea clinică referitoare la 

acest pacient. ne-a fost trimisă de către dl. Chirurg-Primar al Spitalului 
de Copii din „București, cu adresa No. 123 din 11 Iulie a. e. Dimo 
copie exactă după această observaţie: 

„Domnule Medie Legist al Capitalei, 
"Avem onoarea a vă comunica observaţia copilului Gheorghe G. (fiul 

„Aglaiei). de ani 3, domiciliat în șoseaua Vitan 32, adus eri 10 Iulie; 
sora 9 a. m. în serviciul nostru, în stare mutribundă şi decedat în: aceiași 
„zi, la ora 2 p. m. 
El a fost adus de Soc. de Salvare, însoţit de mama sa şi de un 

„gardist. Mama ne-a declarat că ea singură lar fi bătut. . 

„Copilul era .în complectă, nesimţire, faţa palidă, ochii 'împăenjeniți 
„Și pulsul aproape de.tot impereeptibil.. . . 

„Prezintă:"o. echimoză de. culoare vânătăi închisă, de mărimea unui. 

„leu, la unghiul” extern al ochiului stâng; numeroase 'alte echimoze de 
„aceiaşi culoare răspândite peste tot corpul și mai ales pe braţe și spate.
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„Ele sunt de forme variate. (cele circulare variind ca diamelru între 
„1-4 cm.). Prezintă diformităţi la oasele antebraţului stâng, în partea 
“mijlocie. Acesţe diformităţi nu putem spune dacă. sunt diformităţi ru- 
„Cchitice sau 'urmele unor fracturi. 'Brăţările rachitice existau la mem- 
„«brul stâng. Toracele de configuraţiune rachitică. Respirația 'scurtă, su- 
„iperficială, cu dese și mari întreruperi; sughiţa des. 

„Extremităţile (cele superioare până la coate şi cele inferioare până 
ssaproape de genuch:) reci. Reflexul corncean cu desiivârşire dispărut. Pu- 
„pila dreaptă foarte dilatată. Nici o 'sensibilitate cutanată, afară. de înţe- 
„păturile siringei lui Pravaz, 'cu care se fac la diferite intervale cinei în- 

 sjecţiuni sub-eutanate cu eter sulfurie. Inhalaţie de oxigen (2 baloane). 
„In urma tratamentului ca şi a respirației artificiale, pulsul începe a se 
„simţi și pupila stângă se dilată și ca. Totuși, cu toate îngrijirile noastre, 
>scopilul sucombă la ora 2 p. m., fără a-și recăpăta cunoştinţa: 

Primiţi ete. i 
Chirurg Primar: (ss) Romniceanu 

B. Autopsia 

a) Examenul extern. — Cadavrul lui G. G. aparţine unui copil de 
_8 ani, talie 0,76 m., de contormaţie debilă, de dezvoltare. puţin întâr- 
ziată. Pielea este de o paliditate complectă, emaciată și prezintă încreţi- 
turi; ea pare mai mare decât volumul corpului ce-l acoperă. Grăsimea 
este aproape dispărută: membrele subţiri, oasele scheletului şi în deosebi 
coastele se desemnează 'sub piele. 'Toracele inferior este dilatat. Extremi- 
tățile sternale ale coastelor sunt îngroșate, voluminoase, prezintă nodozi- 
tăţile caracteristice rachitismului. Pântecele e mare, voluminos. Ambele 
pase ale ambelor gambe suni, deformate, încurbate; au convexitaiea înainte. 

Ele au deformaţiuni simetrice. Oasele antebraţelor prezintă aceleaşi carac- 
tere, aceleași încrustaţiuni, însă convexităţile lor privesc înapoi, mai 'ac- 
centuat; la stânga decât la dreapta. Nu se constată urmele nici unei frac- 
turi recente sau' consolidate (Rachitism vechiu" gastro-enteric): 

Rigidilatea cadaverică este dispărută. Putrefacția este începută şi 
caracterizată prin culoarea verzu a abdomenului. Ochii sunt închiși. Pu: 
pilele sunt puţin dilatate și egale. — Prin orificiile naturale nu se scurge 
jimic, ai - | | ” ta 

b) Semne de violență. — Pe diferitele părți ale corpului şi membre- 
lor se găsese următoarele semne de violenţă: a | 

1. Pe tâmpla stângă, o vânătae de forma şi dimensiunile unei monede 
de 1 leu, însoțită de sânge extravazat sub pielea capului și în musculatura 
muschiului temporal. a aaa 
. 2. Pe spate, pe mijlocul corpului, pe șezut, pe feţele posterioare ale 
braţelor şi coapselor, pe piept, numeroase vânătăi sub formă de dungi late 
de 15-20 mm., îndreptate oblic în general şi întinse pe întreaga supra- 
față convexă a acestor regiuni. Aceste vânătăi sunt însoțite de sânge 
extravazat în țesutul” conjunctiv sub-cutanat. afectând aceiaşi formă și 
aceleaşi dimensiunii ca şi dungile-de pe piele. pf ! 
„c) Examenul intern: — 1) 'Craniul'şi cavitatea craniană. — Sub pie- 
lea capului se găsește un abundent 'estravazat de sânge în țesutul con. - 
junetiv, ocupând întreaga jumătate superioară a craniului. Spre occipital 
acest extravazat are o grosime de 1 cm. Sângele este coagulat; în intersti- 

*
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țiile conjunetive. Dermul este echimozat pe unele locuri, însă pielea, capu- 
lui nu prezintă nici o modificare în culoarea ei, nici un semn de violenţă 
manifestat la exterior prin alt caracter decât umflătura ei difuză. 

Oasele capului sunt bine conformate, intacte; nu prezintă nici o solu- 
ție de continuitate, nici o fractură, crăpătură, plesnitură, ete. Ele au gro- 
simea, și celelalte caractere proprii vârstei copilului; suturile sunt uşor 
mobile. Nu prezintă nici o deformaţiune; sunt aproape simetrice. — Dura 
mater este intim aderentă de suprafaţa osoasă endocraniană; cu toate 
acestea, ea se poate desface, dar cu multă greutate. 

Intre dură şi meningele subţiri, în cavitatea arachnoidană, între 
cele două foi ale arachnoidei, se găseşte sânge revărsat sub forma, unui 
cheag lamelar, subţire, mulat pe întreaga suprafaţă exterioară a, ereeru- 
lui mare. Chiagul are o culoare roşie-neagră, închisă și un aspect proaspăt, 
recent (hemoragie intra-arachnoidiană), | 

Pe suprafaţa exterioară a creerului se găsesc numeroase” focare de 
sânge roş-negru, revărsat în spaţiile sub-arachnoidiene (hemoragie menin- 
gee în focare diseminate) și numai în dreptul a două din ele, se găsesc 
două mici și foarte superficiale focare de contuziuni ale substanţei corticale 
cerebrale. Vasele meningo-encefalice sunt sănătoase. Meningele sunt sub- 
țiri, transparente, nu prezintă îngroșări sau regiuni opacifiate tibroizate, 
ete., şi în deosebi. pe traicetul vaselor. Nu se găsesc leziuni apreciabile 
de nco-formaţiuni vasculare. Creerul prezintă o stare congestivă; în 
rest nu se. găsește nici o altă particularitate patologică, apreciabilă ma- 
croscopicește, - 

2. Toracele şi cavitatea toracică. — In musculatura și în organele gâ- 
tului, nici un semn de violență. — Pe suprafaţă exterioară a toracelui se 
găsesc semnele de violenţă deserise la examenul extern. Ele sunt repre- 
zentate prin mai multe vânătăi, sub formă 'de dungi, însoţite, pe spate și 
pe regiunea lombară, de sânge revărsat în țesutul conjuctiv sub-cutanat, 
sau în unele din fibrele musculare ale 'acestor regiuni, cari sunt şi rupte. 
Coasta a 7-a, a S-a şi a 9-a din “dreapta, sunt rupte în lungul aceleiași 
linii, în dreptul jghiabului posterior costo-vertebral; iar coasta a 7-a 
stânga prezintă o fractură simplă, la 2 cm. înăuntrul articulației condro- 
costale. "Aceste focare de fractură sunt însoţite de sânge revărsat în dife. 
ritele țesute moi circumvecine. Fracturile sunt simple și necomplicate. 

Plămânii umplu pe trei sferturi cavitățile pleurale. Ei au o culoare 
roşie-vânătă și prezintă inulte echimoze asfixice, lentiforme, sub pleurele 
viscerale. “Țesutul pulmonar este uşor densificat, plin cu sânge negru care 
iese sub formă de spumă albicioasă, fin aerată, apoi sanguinolentă şi în 
fine sânge curat (edem congestiv-pulmonar). Iei colea se găsesc numeroase 
focare hemoragice, nodulare, diseminate, cari la periferie afeatează o for- 
mă conică. Căile aeriene conţin puţine mucozităţi aerate, roşietice. Mu- 
coasa căilor aeriene are o culoare puţin roșiatică.! | 

Inima are dimensiunile proporţionate. In pericard se găseşte puţin 
lichid seros, limpede. Miocardul, contractat, de consistență uşor crescută, 
este foarte palid. Cavităţile inimei conţin sânge lichid, negru; nu se găsese 
chiaguri. Valvulele, orificiile și vasele mari cardio-toracice sunt sănătoase. 

3, Abdomenul şi catitatea abdominală. — Pe suprafaţa, exterioară a 
peretelui anterior și lateral abdominal nu.se găsește nici un semn de vio- 
lenţă. Alezenterul prezintă mai multe regiuni de echimozare, afectând 
forme neregulate. Ganglionii mezemetrici sunt măriţi de volum.
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" Slomacul, destins de gaze, uşor dilatat, conţine puţin lichid galben- 
bilios, cu miros cadaveric. Mucoasa, că pereţii gastriei sunt. palizi şi intaeţi. 

Intestinul subțire conţine, numai spre iileon, din distanţă în distanţă 
puţine materii alimentare în digestie. — Intestinul gros conţine materii fe- 
cale. — Elementul limfatic intestinal este. uşor aparent, 

» Splina este ușor mărită de volum, are o culoare rozată ŞI o consistență 
crescută, 

Picatul, de volum potrivit, profund anemiat, are o consistenţă eres- 
"cută, Docimazia, pozitivă: țesutul hapatie conţine glicogen și glucoză 

(lichid opalin). — Vesicula Viliară e plină cu bilă cafenie, apoasă, cu re- 
flexe gălbui. Căile biliare sunt permeabile. 

Rinichii au volumul și consistenţa nemodificate. Capsulele fibro-elas- 
tice se desfac ușor și nu interesează în ridicare substanţa corticală. Sub- 
stanţele renale sunt proporţionate și profund anemiate. 

Băşica urinară este dilatată, pareziată, excesiv destinsă de urină 

limpede, ocupând întregul bazin și trecând în sus spre cavitatea, abdo- 
minală, 

Coloana vertebrală este intactă; ea nu a: fost deschisă. 

IV. Concluziuni 

1. Cadavrul copilului Gh. G. are pe corp şi membre numeroase vână- 
tăi, sub formă de dungi, însoţite şi de fractura a patru coaste şi produse 
prin lovirea repetată cu un corp contondent, precum ar fi o curea, un băț 
sau ceva analog. Pe cap se găseşte o altă vânătae produsă prin lovirea, 
cu un: corp contondent san prin lovirea capului de un asemenea corp. | 

2. dccastă din urmă vânătae este însoţită, de sânge revărsat în, cavi- 

tatea. capului şi care a produs moartea copilului. 

25. MALTRATAREA COPIILOR 

—' Cu un fier încălzit şi cu un corp. contondent — 

L. Preambutul: 

II. Istoricul: Copila M. M., 8 ani, mutilată de stăpâna ei, e trimisă 
spre examinare la Institutul Medico-Legal. 

III. Descripţia 
1. Pe cap se găsese numeroase contuziuni caracterizate prin, prezenţa 

unor umflături sub formă de cucue și vânătăi. Pielea, capului este foarte 
dureroasă şi copila se plânge de dureri de cap. 

2. Pe conjunetiva bulbară a ochiului drept o vânătac lenticulară. 
3. Pe urechea, dreaptă, pe obrâz, pe dosul nasului, pe braţe, ante- 

Lraţe, mâni se găsesc numeroase vânătăi, umflături și jupuituri, 
4. Dosul mâinii stângi este acoperit peste “tot de răni produse 'prin 

contactul acestor părţi cu un corp fierbinte; mâna întreagă 'este umflată, 
și copila nu poate face cu ea cele mai mici mişcări, fără a-i produce 
mari dureri. 

5. Pe omoplate și şezut se găsese numeroase vânătăi şi umflături. 
6. Copila nu poate umbla, ea este purtată în braţe de mama sa. . 
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„d. Figura ei exprimă o mare suferinţă. Temperatura, corpului puţin. ridicată, pulsul accelerat și respiraţia întreruptă, și precipitată, * 

IV. Concluziuni 

1. Leziunile dela mâna stângă au fost produse prin atingerea cu un corp tierbinte (fier încălzit, cărbune. etc.). Celelalte leziuni au fost: produse prin lovirea repetată cu un corp contondent. ! 
2. Afară. numai dacă nu vor surveni complicaţiuni, leziunile acestea. Vor avea nevoie de 15—20 zile îngrijiri medicale, în care timp pacienta va trebui să stea în pat. - 

  

26. CRIMA UNUI DEGENERAT 
(Expertiză pe cale de comisie rogatorie) 

|: Preambulul i 

(Pentru a studia mai bine cazul lui M. A. acuzat de a fi atentat la: Viaţa amantei sale, am cerut şi obținut ca inculpatul M. A. să fie adus. dela Brăila la Bucureşti și internat timp de cel puţin zece zile în sanatoriul Olchowseki, unde am făcut repetate cercetări și observaţiuni al căror re- zultat îl consemnăm mai jos), 
I[. Comemorativ.— a/ Antecedentele Familiale. — M. A. are mai multe „date patologice importante în antecedentele sale, atât personale cât şi fami- liale. Din studierea, actelor din dosar și din informaţiuni controlate culese- de noi rezultă că părintele pacientului a prezentat, în mai multe rânduri, simptome-serioase de îmbolnăvire a, sistemului nervos, dovedind o predis- poziţiune nevropatică, dintre acele cari, foarte adesca, se transmit progeni- turii. Pe lângă aceasta, se mai învederează că el a fost, pe vremuri, atins şi de o infecţiune specială a sângelui. — Muma, inculpatului a suferit: de tuberculoză. — Bunica după: tata, a prezentat semne şi mai adânci de- nevropatie, fiind lovită de o adevăraţă alienaţie mintală: a muriţ nebună. — Din câte se poate stabili e vorba de o psichoză periodică, adică tocmai una din bolile mintale la cari ereditatea se manitestă mai mult. | 
Despre sănătatea colateralilor, în neputinţă, de a avea daie pozitive, 

nu menţionăm nimic. - | 
b) Antecedentele personale ale lui M. A. prezintă mai multe man 

festații morbide, dintre cari vom sublinia următoarele ca unele îndeosebi 
semnificative: 1) A. suferit de inconținenţă urinară nocturnă, care a durat 
până aproape de vârsta pubertăţii. 2) Ca o mai gravă dovadă de nevro- 
patie apar atacurile cu tipul epilepsici pe cari le-au observat nu numai 
membri din familie ci și infirmierii și medicii, cari au avut ocaziunea dă. 
a îngriji mai de aproape pe M, A. La, cecace reiese din depoziţiile aflate 
la dosar, se poate adăuga că, în cursul unui stagiu: de tratament în ser= 
viciul II chirurgical din Spitalul Colțea, s'au ivit atacuri analoage, iar 
în timpul celor 10 zile de internare la Sanatoriul Olchowschi, d. medie- 
diriginte ne-a descris apariţia unui mie atac convulsiv al membrului supe- 
Tior drept și al feţei, cu obnubilaţie trecătoare a conştiinţei și durând 2—3 
minute, 3) Tn fine, starea de agitaţie furioasă şi delirantă ce a avut M. A. 
la Spitalul din Brăila, după rănire, e încă o puternică dovadă a consti- 
tuţiei nevropatice a acestui tânăr.
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III. Starea prezentă. — «): Caractere antropologice. — Statura, 
înaltă, toracele larg, desvoltărea trurchiului şi membrelor puternică, nu- 
triţiunea. destul de bună, musculatura torte. Are aspectul a fi mai mare 
decât vârsta sa reală (actul de naştere are data 21 Ianuarie 1887). Notăm 
însă prezenţa următoarelor stigmate în desvoltare: bolta palatului ceva 
mai adâncită, picioarele plate. Mai ales semnificative sunt urmăţoarele 
date craniometrice: circonferinţa eraniului 590 mm., semi-circonferinţa 
anterioară 298 mm., şi cea posterioară 292. Notăm disimatrii destul de 
pronunţate, şi toate în detrimentul jumătăţii stângi a craniului, care e 

“mai pifin desvoltată, adică tocmai contrariul de ce se observă în slarea 
normală 

b) Simptome somatice. — Din punct de vedere arganic, examenul 
nu confirmă existenţa, nici unei anomalii apreciabile în ce priveşte visct- 
rele. — Cercetarea sensibilităţilor generale şi speciale, în diferitele moda- 
lităţi, ne face să notăm unele particularităţi. Așa, după excitaţiuni uşoare, 
aplicate pe gambe, reacţiunea ce mai lentă. Reflexele patelare- sunt, cam 
exagerate, cele achilienc, din contra, puţin scăzute. 

Pe regiunea precordială stângă se văd cicatricele profunde ale rănii 
produse prin descărcarea din apropiere a revolverului și prin intervenţia 
chirurgicală. Aceste cicatrice, pe alocurea :aderente de coaste (cari sunt în 
parte lezate) au caractere analoage cu acele ce se observă în sinuciderile 
prin asemenea arme de foc. Aplicând aci mâna şi urechea, constatăm o 
stare 'de augmentare a, sgomotelor cordului și de palpitaţie. 

.c). Starea mintală. — Tânărul M. A. are înfățișarea liniştită şi păs- 
trează, cu toate întrebările noastre stăruitoare, atâta tăcere, linişte şi îndi- 
ferență (faţă de situaţia gravă în care se găsește), încât iese mult din 
limita obicinuită vârstei sale şi dă impresia unei stări de apatic. 

Procedând la examinarea, facultăţilor intelcetuale, constatăm că. ope- 
raţiunile elementare de percepţiune formarea noţiunilor şi asociaţiunilor 
rudimentare se îndeplinese în mod obicinuit. Notăm însă o încetineală pro- 
nunţată în aceste din urmă operaţiuni şi când asociațiunile propuse sunt 
ceva mai întinse, atunci găsim o întârziere care depăşeşte limitele normale 
pentru vârsta și cultura subiectului. Pus, bună-oară, a găsi rimele unui 
cuvânt dat, sau a cita. o seric de substantive începând cu aceiaşi silabă sau 

- având acelaș sens, ori a face un semn anumit de câte ori o silabă ann- 
mită va. reveni în conversaţiune, cl greşește adesea și întotdeauna întârzie. 

Memoria, fără a fi alterată, e îngreuiată prin încetinirea fenomenu- 
lui de.redeșteptare a impresiilor. — Incetincală și în operaţiile mentale. de 
calcul, lucru cu atât mai isbitor că M. A. a urmat, şcoala comercială. Aceiași 
insuficienţă observăm cu privire la ideaţiunea, mai înaltă, la abstracţiune. 
Pus a. extrage ideea fundamentală din diferite capitole de carte sau jurnal, 
a face critica lor, se arată absolut insuficient, sau chiar nul. Invitat a face. 
o petiție de afaceri, o scrisoare. de condoleanţă, serie neregulat, cu: fraze 
necomplecte, cu eliminări de cuvinte, mai rău ca un elev de el. I comer- 
cială, deşi M. A. e mult mai'înaintat ca vârstă şi instrucțiune. Aceste fapte 

sunt; aşa de pronunţate, în cât oricât ar fi de slabă valoarea şcoalei- ce 
a urmat, tot nu putem găsi explicaţia, unora dintre aceste lacune decât î în 
iiferioritatea. 'organizaţiunii cerebrale a tânărului examinat, 

Această, deducțizine e coroborată de numeroasele dovezi de' neaptitu- 
dine date.de M. A. în şcoală, unite cu porniri precoce și impetuoase către
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abuzurile de plăceri, mai ales venerice: aproape în fie care noapte evada | 
din şcoală,. spre a petrece ore întregi lu. bordel. Şi aci se dovedeşte nu nn- mai lipsa de critică, de ideaţiune mai înaltă, 'dar și a sensibilităţii gticei sociale și religioase, Totuşi manifestă sentimente de afecţic, către surori. Când e vorba a se înălța mai sus, la datoria sa către părinte, către nu- mele ce poartă, către societate, către religie, 'el rămâne indiferent. Am 
căutat, atingând toate aceste chestiuni, să-l facem să se înduioșeze de su- ferinţa părintelui său, de ruşinea de a, se sinucide într'un bordel, pentru o femee pierdută; n'am obținut nici un rezultaţ. De altfel, cu bune ma- niere, M. A. se arată blând, supus, gata a îndeplini ceeace'i cerem. 

IV. Discuţiunea, faptelor. — a) Simptome şi purtare. — Dacă 'tre- cem dincolo de aparenţe și coroborăm rezultatele date de comemorativ şi de examenul somatic cu cel psichic, ajungem la concluzia că M. A. este 
un organism lovit de multiple cauze de 'scădere în desvoltarea, şi nivelul 
mentalității sale, Cităm numai pe cele mai importante dintre aceste cauze: 
e născut din o familie cu nevropatii grele, de regulă creditare, ale tatălui, mamei și mai ales ale bunicii sale. 

„Ca dovadă că această stare nevropatică s'a transmis la tânărul AM, 
avem: 1) stigmatele somatice şi mai ales cele ale craniului; 2) inconti- 
nenţa urinară prelungită până târziu și 3) atacurile de epilepsie repetate 
şi doar e ştiut că epilepsia în sine provoacă o agravare a evoluţiei mintale, 
cu atât mai pronunțată, cu cât, ca în cazul lui ML. A, e vorba de un nevropat ereditar. | 

Şi tocmai în epoca, importantă a pubertăţii, când facultăţile mintale - 
ale unui tânăr normal iau desvoltarea cea mai repede spre superiorizare, 
toemai în acest moment precocitatea, și starea impulsivă a copilului îl due 

„la excese sexuale exagerate, adânc vătămătoare la o astfel de vârstă, Fac- 
torii morbizi sunt acum multipli; cei din urmă se suprapun celor dintâi 
şi toţi se accentuează graţie tărâmului ereditar. Este mai mult decât trebue 
„Pentru a imprima mentalității caracterul degradării, al degenerării, mai 
ales în evoluţia facultăţilor mintale mai înalte, cari apar mai târziu: 
ideaţia superioară, critica, etica, stăpânirea, de sine, înfrânarea impulsiuni- 
lor josnice. | a 

Cu o mentalitate inferioară, cu instincte sensuale neînfrânate, acest 
tânăr nevropat era gata a primi ascendentul oricărui vicios, dar mai ales 
al unei femei cu moravuri ușoare. Aceasta era 'mult mai în vârstă ca cl, 
cu mai multă experienţă, mai deşteaptă și voluntară — cum dovedesc toate 
depoziţiile în ce o priveşte. Bolnavul nostru a ajuns treptat şi curând o 
adevărată jucărie a ei. In fie-ce noapte fugea din școală și mergea la 
„dânsa, spre a, petrece cu ea până în zori, și numai cu ea fără a, sc uita 
la celelalte femei din bordel. Ajunsese a, -se pasiona: tocmai nevropaţii 

- ajung cei mai mari pasionaţi, cei mai orbiţi fanatici. Excesele sexuale și 
„ oboselilo nu făceau decât să desăvârșească opera de desechilibrare a men- 

talității slabe şi fără criteriu a lui M. A. Când prostituata G.. i-a, sugerat 
să se ucidă împreună — deoarece nu'i poate da bani să iasă din bordel, — 
M. A. s'a supus. Altul ar fi căutat să găsească bani, să 'mai câștige timp, 
sar fi gândit la rușinea de a se sinucide întrun bordel, în tovărășia unei 
prostituate, El nu. A căutat să aibă bani pentru un revolver bun. A luat 
«cu împrumut dela un cunoscut. Nu s'a gândit că n'o să-i restitue. Avea 
„un singur gând, un fel de. monoideism: prostituata G.. și dorinţa ei de
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sinucidere împreună. -Și a realizat-o imediat, ca “toţi sugestionaţii slabi 
de minte. - | 
„Cazurile de sinucidere analoagă nu sunt rare, găsim exemple nume- 
roase în diferiie memorii și rapoarte medico-legale, în tratatele clasice: 
Irafft-Ebing, Maenan, Forel, Lmeien Proal. 

b) Tzamenul scrisorilor (cele două din urnuă ale lui M. A. înainte de. 
sinucidere) confirmă părerile expuse. Aceste scrisori sunt făcute în ziua 
de 26 Aprilie 1903. Probabil că M. A. voia să le pună la poştă, căci 
ave au adresele exacte și mărcile postale lipite g gata. Zăpăceala şi emoția 
Pau făcut să le lase neexpedialte. În scrisoarea “către bunicul său M. A, 
dovedește cât era de orbit şi lipsit de simţ moral: în elipa supremă, când 
ai moartea în faţă, sufletul se înalţă, se înobilează, chiar cele medicere 
ştin să găsească accente de înduioșare, de explicare a sinuciderii prin . 
vreun motiv mai adânc, mai scuzabil, şi în tot cazul să adreseze un salut 
mai mișcat rudelor sau cunoseuţilor: cu excepția surorilor sale, M. A. nu 
pomeneşte cu duioșie de nimeni și de nimic. Mărginit la minte, rămâne 
strâmt şi la inimă, — care era dati aiurea. Așa, vorbind de tatăl său care 
cu sacrificii Pa crescut și ținut î în şcoală, nu are un cuvânt de mângâiere, 
de căinţă pentru durerea cei pricinuește; "dimpotrivă, îl condamnă că, după 
moartea soţiei, a protejat o servitoare, și-și arogă acest drept de judecător 
al părintelui, fără a-și da seama că el, M. A., cu Danii acestuia, ducea o 
viaţă dezordonată în şcoală și că chiar în acel moment se pregătea a atinge 
culmea rușinii: a sc sinucide cu o prostituată, — Lipsă de sens critic, în- 
svatitudine, caractere foarte frecvente la degeneraţi. 

Scrisoarea a doua, cca către tânărul G. M., e mai grăbită, abia citeaţă, 
cu ştersături și erori. Trădează o surescitare adâncă. 'Dar şi aci nici v 
înălţare de sentimente, nici o explicare a motivelor sinuciderii. Şi tocmai 
lui G. M., care era tânăr şi tovarăș de petreceri, putea și trebuia, să-i scrie 
pentru ce se decide la moarte și să-și exprime regretul pentru durerea ce 
tace rudelor și amicilor. Nimic din toate acestea. Numai gândul copiilor 
mici — orizontul strâmt — revine, fără a lămuri ce anume doreşte pentru 
copii și pentru ceilalți. Do altfel, inteligenţa îi apare întunecată și mai 
mult; „Faceţi cum vă ordonă conștiința“. — „, Veniţi la olelul necunoscut“. - 
Pe plicul acesta pune marea poștală de 15 bani deşi era locală. 

In ambele serisori apare starea de surescitare a autorului. 

V. Concluziuni 

Din cele mai sus expuse şi ca răspuus la întrebările puse, conchidem: 
1. Semnele caracteristice ale degenerării, în general, sunt foarte nu- 

meroase. Ele se divid în somatice (corporale) ŞI psichice (mentale). Ulti- 
mele sunt și mai multiple și variate, iar lista lor e departe de a fi definitiv 
încheiată. Sunt cazuri în cari semnele mentale ale degenerării există, ba 
chiar sunt grave, pe când cele somatice apar nepronunţate sau une ori nule. 

2. Da: M. A. intră în grupul degeneraţilor. Degenerescenţa, la el se 
manifestă prin mai multe semne psichice, dovedite din antecedentele ere- 
ditare și personale, cum și prin analiza mentalităţii sale, atât în timpul cât 
şi după comiterea faptului: atacurile convulsive, agitația furioasă şi deli- 
rantă după rănire, ete. ! 

3. Da; un de; zenerat poate concepe și premedita o crimă fără să- -şi 

dea seama de gravitatea faptului.
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4. In împrejurările expuse în actele dosarului, se poate declara că 
M. A., la vârsta sa şi cu Hoată mentalitatea sa degenerativă, desorganizată 
și mai mult prin excese, era cu-totul supus captării şi sugestiunii şi deci 
incapabil a-şi da complect seama de adevărata valoare a faptelor ce avea. 
să săvârşească. ” 

5. Din examinarea celor două scrisori ale lui M. A. nu. putem trage 
concluziuni prea întinse; recunoaştem însă că ele denotă o stare de sures- 
citare a inculpatului. 

Bucureşli, Decembrie, 1903. (3). 

27. RĂNIRE CU UN CUŢIT 
I. Preambului - 

II. Istoricul afacerii. In noaptea de 31 Octombrie spre 1 Noembrie 
1905, cismarul YV. 'T. care, în tovărăşia a, trei prieteni, se întoreca dela un 
chef prin cârciumi, a, fost înjunghiat cu un cuţit de grădinărie de către 
unul din aceştia, numit N. B,, servitor la Grădina Botanică dela Cotroceni. 
Rănitul, transportat imediat la Spitalul Colțea, a încetat din viaţă după 
10 ore. - 

Din ordinul Parchetului Trib. Ilfov şi prin îngrijirea comisa- 
riatului Cire. 1, cadavrul victimei a fost transportat la Institutul Me- 
dico-Legal. : 

Autopsia i s'a făcut la 3 Noembrie 1905, în prezenţa d-lui Procuror: 
de Secţie Ionescu-Dolj. 

III. Descripţia faptelor 

o A. Observaţia clinică 

La cererea noastră No. 818 din 3 Noembrie 1905, d-l medic-primar al 
Serv. I clinico-chirurgical din Spitalul Colțea, ne-a înaintat, cu adresa; 
No. 199 din 8 Noembrie 1905, observaţia clinică a victimei. 

Dăm o copie exactă după această observaţiune: 
„In noaptea de 31 Octombrie 1905, este adus la camera de gardă a 

acestui spital pacientul V. TI. care, într'o ceartă avută cu un altul, a fost. 

lovit cu un instrument tăetor și împungător. ! 
„E adus într'o stare foarte gravă, din cauza marei cantităţi de sânge: 

„pierdut; înainte de a fi transportat la spital; pulsul e mic, filiform, tegu- 
mentele decolorate; toate simptomele unei hemoragii grave. 

„Examinat cu deamănuntul găsim următoarele leziuni: , 
„l. O plagă prin instrument tăetor și împungător în regiunea, cervi- 

cală stângă, la 3—t em., sub apofiza 'mustoidă, de 4 em. lungime și inte- 
resând toate țesuturile până la coloana vertebrală, — plagă prin care se: . 
scursese o mare cantitate de sânge roşu. | 

„2. Plagă penetrantă a, cavităţii toracice, la partea posterioară, şi 
stângă a acestei cavităţi, în al 10-lea spaţiu intercostal, lungă de 3—4 em.,. 
Și ca consecinţă a acestei plăgi, găsim un pneumo-torax. : 

„8. Plagă prin instrument tăctor în regiunea, interparietală, posteri- 
oară, de 3 em. lungime interesând numai tegumentele. 

! „4. Plagă prin instrument împungător la nivelul omoplatului stâng. 
în fosa, supra-spinoasă superficială şi de 1,5 em. lungime. 

„Se aplică pacientului de către d-l intern de gardă un pansament:
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compresiv, se face injecție cu cafeină şi 200 grame ser artificial. Hemoragix 
începe din nou, întreg pansamentul e imbibat de sânge; se transportă 'bol- 
navul în sala, de operaţie; d-l medie de gardă, chemat de urgenţă; se măr- 
ginește în a tampona plaga cervicală. 

„1 Noembrie: Pulsul foarte slab, imperceptibil. Temperatura: 360,4; 
bolnavul a fost toată noaptea într'o continuă agitaţie. :Pansamentul este 
iarăşi imbibat cu sânge. Din nou se transportă bolnavul în sala de operaţie. 
Se debridează plaga cervicală pentru a face legătura arterei care cauza he- 
moragia. Hemoragia fiind foarte mare şi bănuindu-se că porneşte din o ra-. 
mură a carotidei, se face legătura carotidei primitive, legătură care micșo- 
Tează hemoragia, dar nu o opreşte cu desăvârşire, ceeace ne îndreptățește 
să credem că artera lezată era, artera, vertebrală, 

„Se termină intervenţia printr'o tamponare profundă u plăgii cervi- 
cale care oprește hemoragia. Se face injecție cu cateină şi 2000 grame sem 
artificial. 

;„Pacientul e incontinu agitat, pulsul nu se mai simte, extremităţile 
răcite. 

La ora 1 şi 30 minute, sucombă. 

Medie-Primar: (ss) Dr. Sever cana, 

B. Autopsia 

I. Examenul extern. — Cadavrul lui V. '[. e al unui bărbat bine con- 
format şi desvoliat, musculos, robust, cu grăsime potrivită, având etatea 
de 24 ani, greutatea 58 kor. "talia 1 m. 10. 

Rigiditatea nu este dispărută. Puitrefacţia este abia începută ŞI se ca- 
racterizează printr'un uşor meteorism 'abdominal și prin culoarea verzue, 
difuză şi abea aparentă, a peretului anterior al pântecelui. Pleoapele ochilor 
sunt închise, corneele transparente, pupilele puţin şi egal dilatate, Prin 
orificiile nalura!e nu se scurge nimic. Pe părţile declive se văd pete livide, 
prea puţin colorate, iar restul iegumentelor e de o paliditate extremă. 

Pe mijlocul feţelor externe ale ambelor coapse se găsese ? pansa- 
mente colodionate, mici, cari acopere câte o mică rană punetiformă la fel 
cu acelea pe cari le lasă acul unei siringi întrebuințată la injecțiile medi- 
camentoase' subcutanate. “Pielea acestor regiuni este dublată de un strat 
edematos gelatiniform, caracteristic injeețiunilor subcutanate de ser 
artificial. 

Vena safenă internă de la, piciorul drept a, fost descopârită printr”o 
incizie tegumentară chirurgicală; ea este disecată şi prinsă între 2 le- 
gături cu “fire de coardă. Această practică este caracteristică ijecţiunilor 
intravenoase de ser artificial. Rana este acoperită cu un pansament 
aseptic, curat. 

Pe diferitele părți ale corpului se găsese următoarele semne de 
violenţă: „ 

“Pe faţa laterală stângă a gâtului se găseşte un grup de 2 răni a- 
„proape paralele și verticale, şi întinse în lungul marginii anterioare și 
posterioare a mușchiului sterno-eleido- mastoidinal, a cărui lărgime le 
desparte. 

„1. Prima, anterioară, începe la 4 cm. sub lobul urechii corespunză- 
toare şi se. întinde în jos şi puţin înainte, în lungul marginii anterioare a 
mușchiului numit pe o întindere de 8 em. şi pe un traiect simplu Şi unic. 

Marginile acestei răni sunt regulat secţionate, apropiate și .prinse 
printr'un şir de puncte de sutură continuă cu fir de coardă. Dedesubtul
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acestei răni, stratele. subjacente musculo-aponevrotice sunţ disecate până, 
la, pachetul vasculo-nervos al gâtului, unde artera, cărotidă primitivă e di- 
secată pe o mică întindere și legată printr'un fir gros de coardă. Diferi- tele straie intaresate sunt aproape complect lipsite de sânge. Această rană este rezultatul unei intervenţiuni chirurgicale, făcută, în scopul de a lega artera carotidă primitivă, ” ' 

2. Cea, de a doua, posterioară, este formată din 3 traiecte de direc- țiune deosebită, 3 răni cari se continuă astfel una. cu alta: 
a) Rana întâia se găseşte situată, în regiunea, occipitală stângă, la nivelul. regiunii de os pe care se înseră capetele superioare ale mușchilor „ cefei. Ea este aproape transversală şi se întinde dinapoia pavilionului urechii, până aproâpe de linia medio-occipitală, pe o lungime de 5 em. Marginile ci sunt; regulaţ secționate, apropiate și prinse cu mai multe “puncte de sutură cu păr de Florenţa. Această, rană este profundă, inte- 

resează pielea și părțile moi până la os, | 
D) Rana a 2-a, de formă triunghiulară, este reprezentată printr'un traiect perpendicular dedesubtul precedentei și îndreptat în jos și îna- inte, pe o distanţă de'25 mm. Marginile sunt regulat secţionate, libere, re- “ tractate, răsfrânte în afară, iar între ele se vede interiorul rănii astupate cu. bucățele de tifon simplu, imbibate cu puţină serozitate de sânge. A- ceastă rană este profundă; în ca se vede, secționat transversal, tot; pa- chetul, musculo-aponevrotie al musculaturii cefei, aproape de inserţia occi- pitală, iar fundul rănii se termină, tocmai lângă faţeta condiliană stângă a occipitalului, după ce a, trecut prin spaţiul cuprins între faţa internă a apofisci mastoidiene şi gaura. occipitală. Numai în fundul acestei răni se găseşie sânge cruorizat în intesţiţii; în restul ei, rana, e complect lip- sită de sânge, e | Disecându-se diferiţele elemente anatomice ale acestei regiuni, se 

găseşte, lângă latura externă a găurii occipitale, alături de cateta condi- 
liană stângă a occipitalului, o incrustaţie liniară lungă de 10—12 mm., 
caracterizată “prin prezenţa unei înfundări mici osoase, prin crăpătura 
tublei externe și a diploei și printr'o mică ridicătură în craniu a tablei 
interne. In acest loc se găseşte o hemoragie în porţiunea de os astfel 
interesată. E | 

Pe lângă aceasta, artera, vertebrală stângă, în locul unde intră în 
craniu prin gaura occipitală, este incomplect secţionată, fără vre-o le- 
gătură aplicată pe ea. 

c) In fine, a 3-a rană continuă în jos pe precedenta şi se întinde 
pe un îraiceţ; puţin areat, în lungul şi în dreptul marginii posterioare a 
mușchiului sterno-eleido-mastoidian, pe-o lungime de 90 mm. Marginile 
ei sunt regulat seeţionate, apropiate și prinse printr'o sutură continuă. 
Stratele subjacente sunt disecate și exangue. Ea păstrează toate caracte- 
rele unei. intervenţiuni. chirurgicale. : | 

3.. Pe cap, aproape de creștet; în regiunea, interparictală posterioară, 
se găseşte o rană, lineară, lungă de 3 cm., îndreptată puţin oblic în jos şi 
spre stânga, interesând pielea capului în cea mai nare parte din grosimea, 
ci. Marginile sunt regulat secţionate, apropiate şi prinse cu 3 puncte 
de sutură cu. fir de coardă. 

4. Pe spate, în regiunea supra-sinuoasă a omoplaiului stâng, se gă- 
sește o rană liniară, lungă de 15 mm., cu margini regulate, interesând 
numai pielea în toată grosimea ei. | | 

„5. Tot pe spate, la 3 cm. în stânga liniei medio-spinale și la ni- 
velul spaţiului intercostal stâng, se găsește o rană penctrantă, regulat
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secţionată, lungă de d em., paralelă cu coastele, cu marginile regulate și 
retractate, cu extremităţile ascuţite, lăsând 'să se vadă în interiorul ca- 
vității toracice. In vecinătatea, rănii se găsește puţin extravazat de sânge 
infiltrând. diferitele strate componente ale peretelui toracic. Această rană 
este drenată cu o meşă de tifon simplu îmbibat cu serozitate sanguină. 

Toate aceste răni sunt acoperite cu 2 pansamente aseptice: unul 
pentru cap și gât și altul pentru torace, prea puţin pătate cu sero- 
zitate sanguină. 

Pe restul corpului, precum și pe membre nu se găsește nici un senn 
de luptă sau alte violențe. 

TI. Examenul intern. — a) Craniul și cavitatea craniană. — Pe 
suprafaţa externă a pielei capului se găsește rana, deserisă la examenul 
extern şi care interesează, perieraniul în mare parte din grosimea, lui. 
Pesutul conjunctiv de sub pielea capului este alb, vasele lui sunt complect 
lipsite de sânge. Oasele capului sunt bine conformate și desvoltate, si- 
metrice; suturile sunt complect; osificate. 

La baza craniului, în fosa, cerebrală, stângă, imediat lână marginea, 
stângă a gaurei oceipitale, se găseşte o idicătură liniară a tablei interne 
osoase, însoţită de o hemoragie în diploe. Corespunzător acestei ridicături 
traumatice şi pe tot conturul ei, sc găseşte şi o fractură mică a tablei 
externe. . 

Dura-mater nu este îngroșată, ca, se desface uşor dope suprafața o- 
soasă endooraniapă.: sinusurile venoase nu conţin sânge ci numai o sero- 
zitate apoasă ușor roşietică. — Meningele, subţiri, sunt edemaţiate, au un 
aspect gelatiniform și o. nuanţă uşor opalină, mai puţin transparentă. 
Prea puţine vase meningeale sunt aparente prin culoarea lor puţin vânătă- 
roșiatică. Meningele subţiri: se ridică lesne, ele nu interesează, în rdi- 
care. substanța, corticală. — Substanțele cerebrale sunt foarte palide, nu 
conţin aproape deloc sânge şi, din acest punet de vedere, nu se poate 
constata nici o deosebire între” substanţele emisferelor dreaptă, și stângă, 
deşi irigațiunea sanguină encefalică a fost întreruptă, prin ligaiura ar- 
terei carotide stângi. Aceste substanţe nu prezintă nici o altă particu- 
laritate patologică sau traumatică și care ar putea. fi apreciată 'macrosco- 
piceşte (anemie profundă, meningo-encefalică), 

| D) Toracele 'şi cavitatea toracică. —. La nivelul spaţiului al X-lea, 
intercostal stâng, se găseşte rana descrisă la examenul extern şi care. inte- 
resează complect peretele “toracic la nivelul acestui spaţiu şi face să 
comunice cavitatea pleurală stângă cu exteriorul. 

Plămânul stâng nu a fost deloc lezat. Cavitatea pleurală, goală şi 
curată, este sediul unui pneumotoraz simplu, caracterizat prin micșorarea 
în mod simţitor a, plămânului. Acest organ, redus la jumătate din volumul 
său, este ghemuit și împins înăuntru în şanțul costo-vertebral. Numai 

“pe faţa; posterioară a lobului inferior se găsesc diseminate numeroase 
echimoze sub-pleurale lentiforme. Țesutul acestui plămân crepită foarte 
puţin, e atelectatie, de culoare roşie şi cu puţină serozitate de aceiași 
culoare. Pleura diafragmatică corespunzătoare are o culoare verzuie cars 
infiltră numai întreaga jumătate stâncă a „ mușchiului diafragmatie (pu- 
trefacţia). 

Plămânul drept, cași cel stâng, nu urezântă nici o aderenţă; el ocupă 
ceva mai mulţ de jumătate din cavitatea lui toracică. In pleura cores- 
punzătoare se găsese 50 ce. de un lichid limpede, ușor roșiatic (transu-
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dativ). Plămâniul acesta e plin cu o serozitate sanguinolentă, roșie — în. chisă, care îi dă un aspect gelatiniform şi o densitate niai mare și care iese sub formă de spumă albă roșiatică în mare cantitate (edem-congestiv). 
- In căile aeriane se păsese mucozităţi verzui, neaerate. Mucoasa Ja- ringo-tracheo-bronchică art o culoare verzue-murdară. 
Inima este de volum potrivit. Pericardul conţine puţin lichid seros, 

limpede. In cavitățile inimii se găsesc numai 2—3 chiaguri mici, cruo- 
rice, fără sânge lichid, ci numai puțin ser. Miocardul este contractat, foarte palid. Orificiile, valvulele şi vasele mari cardio-toracice sunt intacte. . a 

-€).:Aldomenul şi cavitatea abdominală. — Nu se găseşte nici un semn de violenţă, nici la suprafaţă, nici în grosimea pereților acestei ca- vităţi. Cavitatea peritoncală este goală, pal:dă, dar curată. 
„Stomacul este dilatat, cctaziat; cl conţine un' lichid turbure, ca- feniu, în cantitate de 50 grame, care nu răspândește decât un miros ca- daveric. In el se găsesc câte-va bucățele nemestecate de ardeiu roşu. Mucoasu gustrică âre o culoare cenușie uniformă, iar elementul glandular e hipertrotiut, Pereţii sunt intacţi. | | 

| Intestinul subțire este gol, pereţii palizi. Intestinul gros conţine materii fecale moi, groase. Elementul limfatic nu este aparent. 
Splina cântăreşte 60 grame, măsoară, 10, 5, 2 em. Pulpa este abia roșiatică, de aspeot trabecular, cu consistenţa puţin crescută. 

„„ Ficatul cântărește 1.500 grame, măsoară 28, 18, 7 cm. în cei 3 dia- 
metri. Acest organ prezintă aderenţe multiple diseminate, fibroase, dia- 
fragmatice. "Țesutul hepatic are o culoare galbenă-rozată, uniformă, iar 
sistemul vascular este aproape complect lipsit de sânge. Consistenţa, ţe- 
sutului nu este modificată. o 

Vesicula Viliară este plină de bilă cafenie-gălbue. 
„Rinichi cântăresc câte 140 grame fiecare, au diametrii reprezentaţi. 
prin 12, 7, 3 centimetri. Capsulele fibro-elastice nu interesează. în ridicare 
substanța corticală. Substanțele renale sunt proporţionate, uniform co- 
„lorate în cenușiu-rozat (anemie-protundă); friabilitatea, şi consistenţa nu 
sunt alterate. | - - 

Băşica urinară conţine 50 grame urină turbure. Mucoasa este palidă. 
--. ” Coloana vertebrală este iritaciă; ca nu a fost deschisă. 

V. Concluziuni . 

Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchide: | 
1. Cauza morţii lui V. T. a fost o pierdere mare de sânge, provo- 

-cată de o rănire cu un instrument; înţepător şi tăios, care a fost înfipt 
-pela spate după urechea stângă și al cărui vârf. a mers până la os, tăind 
-artera, vertebrală stângă. | 
„2. Cadavrul mai are pe cap şi trup alte trei răni făcute cu ăcelaş 

instrument, însă nu mortale. . . 
Bucureşti, Noembrie 1905. a (55). |
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„28, LEPĂDARE PROVOCATĂ PRIN LOVIRE 
(Stabilirea avortului, prin examenul unei părţi din placentă). 

I. Preambulul: (expertiza cerută, pe cale de comisie rogatorie, de 
către Primul Procuror al-Trib. Dolj). | 

II. Istoricul afacerii. Femeea E. Gr. E. a lepădat în urma bătăii 
suferite. i 

III, Descrierea piesei anatomice 

Boreanul, în care se găsește piesa anatomică trimisă de d-l Prim 
Procuror al 'Lrib. Dolj, a fost înaintat închis într'o cutie cilindrică de 
tinichea, lipită cu cositor, Pe capacul acestei cutii se găsește un sigiliu 
în ceară şi în tuş; cu inscripțiunea: „Regatul României — Primul Pro- 
curor 'Trib. Dolj“. Cutia mai poartă adresa d-lui Ministru al Justiţiei, 
precum şi Nr. 12614;8016, , Si 

" Boreanul, ce se găseşte înăuntru, are capacitatea de 100 gr., cu 
dopul de stielă fixat; ermetic cu sfoară şi un sigiliu, dar a cărui ceară e 
alterată prin alcoolul ce a putut să se scurgă din recipient. | 
- In acest borean se găseşte, conservată în alcool etilic, o piesă ana- 

- tomică de formă neregulată, având lungimea de 35 mm. și Lăţimea de 
30 mm. Partea centrală are grosimea de 5—6 mm., pe când spre periferie 
piesa se subţiază din ce în ce. Ea este fixată în acest lichid, întărită, în 
forma ci neregulată; e puţin fragilă, are o coloare roșie închisă ca un: 
chiag 'cruorie de sânge şi o faţă netedă, tapisată: de o peliculă lucie, 
translucidă, foarte regulată, asemenea unei membrane amniotice pla- - 
centare. Faţa opusă acesteia este neregulată, mamelonată, întoemai ca 
faţa uterină a unei placente. 

1V. Examenul microscopic al piesei anatomice şi discuţiunea 

Această piesă a. fost pusă de noi în alcool și eter (2-1 ore), trecută 
în celoidină subţire (3 zile) şi întărită în celoidină groasă. S'au făcut 
secţiuni microscopice transversale din mai multe regiuni, cari au fost co- 
lorate cu hematoxilină şi cosină, 

Tată rezultatul examenului microscopie: „. 
Secţiunea: microscopică, întinsă pe lumă și observată prin transpa- 

renţă cu ochiul liber. are o lăţime de cel mult 4—5-mm., un aspect; orgu- 
nizat şi e formată din straturi cari, sub microscop, se văd succedându-se 
în ordinea următoare, începând dela marginea ce macroscopicoște. cores- 
punde suprafeţei. neregulate (uterine) a piesei anatomice: | 

O porţiune din caduca-serotină caracterizată prin prezența de arte- 
riole cu pereţi groși şi de masse mari de celule deciduale. 

Această porţiune este în contact imediat cu vilozităţile placentare, 
dintre cari cele mai multe din acelea ce se găsese situate lângă deciduă, 
au o pătură sinciţială bine desroltată, pe când celulele lui Langhaus 
nu există san, în general, nu se pot distinge. | | Și 

| Massa vilozităţilor placentare,. colorată cu hematoxilină, a luat o 
nuanţă albăstrue ce caracterizează reacţiunea mucinei. Bogăția în ce- 
lulele conjunctive a vilozităţilor e variabilă: unele se prezintă sărace: 
în celule, și atunci acestea au conformaţia. în general stelată; altele din 
contra,-sunt mult mai bogate în celule și se prezintă atunci. lungucţe. 

„___ Vilozităţile au căptuşeala continuă de celule; ectodermice, ce caracte- 
rizează placentele expulzate cu mult înainte de termen, 

Im aceste vilozităţi este de notat că reacția mucinei, dată de hema-
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toxilină, ziu e bine marcată decât: la periferia lor; tot în aceste vilozităţi 
notăm şi prezenţa de celule de formă rotundă ori eliptică, 

Pe faţa direct opusă a, deciduei și limitând de cealaltă parte: massa, de vilozităţi, găsim o membrană a cărei grosime se apreciază şi macros- 
copicește. Ia este constituită din țesut; conjunctiv fibrilar, cu celule fu- siforme, orientate în sensul membranei și cu nucleul intens colorabil. 

Se constată că această membrană se poate dedubla în 2 pături, 
după, coloraţiunea, pe care i-a dat-o hematoxilina, și anume: 1) Una su- perficială (opusă deciduei) care are.structura semnalată şi pe suprafaţa, căreia avem impresiunea de a, distinge celule pavimentoase. In depre-. siunile pe cari le prezintă, această pătură (amniosul) se constată colonii numeroase de diplocoei, colorate intens cu hematoxilină, 2) A doua pă- tură, profuridă, mai apropiată de.deciduă, are un aspect omogen, e colo- rată albăstrui şi în ea nu se poate distinge aproape de loc fibrele con- junetive. — Aceste proprietăți caracterizează, membrana, amniotică. 

De pe faţa deciduală a acestei membrane pleacă pe alocuri, spre 
deciduă, ridicături cari tocmai constitue axul conjunctiv al vilozităţilor coriale, iar între această membrană, şi suprafaţa deciduală avem o ade- vărată placentă cu vilozităţi foarte desvoltate, cu spaţiile interviloase pline, în general, cu chiaguri de sânge ale căror globule roșii sunt foarte 
bine conservate, — ori cu masse de celule deciduale şi sincițiale din acelea, care se găsesc în vecinătatea deciduei. 

Aceasţă piesă anatomică este într'o stare bună de conservare. 

IV. Concluziuni 

Din cele mai sus deserise, subsemnatul conchide: 
Piesa anatomică irimisă cu ordinul. Nr. 7954 din 9 Mai 1905 al 

Onor. Minister de Justiţie, este o parte dintr'o placentă, care a fost ex- pulzată cu mult înainte de termen. Ea deci constitue. un element sigur al unui avort în primele luni. 
București, Iunie 1905. (ss) 

, 

  

20, DEMENȚĂ SENILĂ 
(Consultaţie medico-legală) 

Subsemnatul, Doctor. în Modicină dela Facultatea, din Paris, Pro- 
fesor la Universitatea. din București, Medie-Legist pe lângă Trib. Ilfov, 
am fost sesizat de cererea domnului Nae Moldoveanu, rentier, domiciliat; în Bucureşti, Str. Furiilor! Nr, 2, de a-i da o consultaţie medico-legală 
relativ la un Act de Donaţiune făcut de decodatul Ion. Pascu (Ioanis 
Pasco), mort la 5 Iulie 1889, spre a răspunde, în urma, consultării actelor 
ce mi-au fost puse la, dispoziţie, la următoarea întrebare: „decedatul Ion 
Pascu, la 17 lartie 1887 când a făcut donaţiunea, nu cra tot în acea 
stare de:demenţă în care s'a constatat că era în luna Septembrie 1887, adică acelaş an când, cerându-i-se înterdicţia, s'a stabilit că eva în stare 
de demenţă confirmată? In consecinţă, donaţiunea făcută în Jartie 1887 
esle ca valabilă ori nu2“*, , E 

„În vederea, consultaţiei noastie medico-legale, a, trebuit să studiem un număr considerabil de acte privitoare. la viaţa decedatului; însă, pentru a nu compromite ancheta noastră, nu am ales dintre ele decât pe acelea, care au o autenticitate legală, adică făcute sub controlul tribuna- lelor.
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Este adevărat că aceste acte nu datează decât dela 16 Martie 188%, 
timpul când a făcut donaţiunea, dar credem că ele ne vor fi suficiente 
pentru a demonstra, ceeace reiese din' ele. a Chestiunile pe cari ni le putem pune mai înainte de a intra în discu- 
țiunea faptelor sunt; . 
„1. Cum se poate, din punctul de vedere medical, caracteriza starea 

“mintală a decedatului Ion Pascu, astfel cum reiese din actele ce vom enu- 
mera mai jos? | 

2. Această stare fiind determinată şi caracterizată, putea Ion Pascu să aibă întervale lucide? 
3. Aceste intervale lucide puteau ele, fie prin durata lor, fie prin 

felul lor, să permită decedatului Pascu să facă un act în viaţa civilă? 
Pentru a. răspunde acestor întrebări şi pentru expunerea subiectului, . 

vom adopta planul următor: 
a) Observaţia, medicală şi constatările justiţiei privitoare la dece- datul Pascu fiind descrise după rezultatele anchetei, vom ajunge să diag- 

nosticăm. demenţa senilă. Această infirmitate demonstrată, Şi clasată, vom 
face .să reiasă, după starea actuală a ştiinţei, principalele caractere ale 
demenţei: anatomia, patologică, fiziologia şi simptomele ei. 

b) Această demonstrație făcută, vom discuta demenţa din punctul 
de vedere medico-legal, adică va irebui să, stabilim cu certitudine că ea nu poate să fie confundată cu starea fiziologică a bătrânilor, | 

Ne va fi posibil atunci să spunem, dacă în starea, de demenţă, senilă 
confirmată, pot; să se ivească intervale lucide şi care este durata şi na- 
tura lor, şi dacă în cazul de faţă starea mintală a, defunctului Ion Pascu era, în Martie 1887, alta decât aceea constatată în Septembrie acelaș an. 

I.'Observaţia medicală şi ancheta asupra decedațului 
lon Pascu 

a) Starea cerebrală în momentul donaţiei. — După cum am spus, 
observaţia medicală a decedatului Ion Pascu n'o putem urmări, cu acte 
oficiale autentificate, decât dela 16 Martie 1887, adică o zi înaintea, do- 
naţiunii făcute. 

Din aceste acte pe cari le vom analiza mai jos, reiese mai întâiu, 
că: la acea epocă Ion Pascu se găsea cel puţin într'o astfel de stare ce- 
rebrală încât nu-şi mai putea administra bunurile şi nu mai avea con- 
ştiinţa individualităţii sale; în aceste împrejurări, la. 17 Martie 1887, se 
decide să facă un act de donaţie prin care da, toată averea sa nepoților 
săi de frate, iar la, 30 Martie 1887 dă şi o procură generală fiului său 
I. I. Pascu prin care-l împuternicește de a vinde cea mai mare parte din 
proprietăţile sale. | 

coarece nu se putea mișca din pat ca să meargă la, tribunal pentru 
„autentificarea actului de donaţie, această formalitate s'a făcut acasă, 
în baza unui certificat, medical. . 

După, această donaţiune şi procură generală, deși averea nu mai 
era, administrată de bătrân, se cere în ziua de 3 Septembrie, adică după 
trecere de 5 luni şi jumătate, punerea, sub interdicţie, pe motivele că Ion Pascu e de peste 80 ani şi cu mintea de tot stinsă. — Tribunalul, după 
ce institue consiliul de familie, care își dă avizul afirmativ pentru inter- dicţie, numește o comisiune medicală compusă din domnii Profesori Suţu, Alexianu și Stoicescu, comisiune 'care deasemenea constată starea de 
demenţă în care se găsea bătrânul. In cele din urmă. d-] J udecător su- pleant, delegat cu interogatoriul lui Ion Pascu, constată că acesta n'a, 

55008. — Dr. A. Jinovici, Tratat de Medicină Legală 58 
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fost în stare să-i răspundă la nici una din întrebările puse. Interdicţia n'a 
fost însă pronunţată de tribunal, de oarece persoanele cari o ceruseră nu aveau calitatea preserisă de lege. - 
"Bătrânul a murit la 5 Iulie 1889, în cetate de 89 ani, deci în Martie 

1887 el avea 87 ani. 
.b) Hxamenul actelor din dosar. — Pentru confirmarea celor de . mai sus şi pentru a se putea vedea starea mintală a lui Ion Pascu, re+ producem aci toate actele autentice ce ne-au fost puse la dispoziţie, printre ” cari şi un act de expertiză caligrafică: 

Anul 1887 Martie 17 Act Nr, 37. Copia legală poartă Nr. 4. 

1. Act de donaţie 
Prin care 1. Pascu dărueşte nepoților săi copiii Iui J. J. Pascu, îoşiile Creaţa Petrechioca, Creaţa Nelocuită şi casele dela Sfinţi cu mo- bilievul care era al lui J. J. Pascu. | 
„Subscrisul Ion Pascu, rentier, domiciliat în Bucureşti, Str. Sfinți, la Nr. 75, declar că, spre a, dovedi sentimentul de iubiro către prea iubiții mei nepoți Aurel, Elisa, Margareta, Costică, Elena, Florica, Ionel şi Gheorghe, toţi minori fii şi fiice a, iubitului meu fiu (adoptiv) Ion I. Pascu şi ai soţiei sale legitime Maria, I. Pascu, născută Ionescu, le fac donaţie prin prezentul act din pariea mea disponibilă, următoarea, avere şi anume: 

| ___ pl. Moşia, Creaţa, Petrichioea situată în comuria, Creaţa Leşile, plasa Moştiștea din Jud. Ilfov, care a fost cumpărată de mine primordial dela D-nu C. 1. Fălcoianu cu preţul de galbeni 12.600, două spre zece mii şease „sute, cu act legalizat de Onor. Trib. Ilfov Secţia, III, la Nr. 194, fă- cută dar cu ocaziunea, căsătoriei fiului meu și apoi răscumpărată cu suma de galbeni 3.000, cu act legalizat de Onor, Trib, Ilfov, Secţia III, din anul 1874 Decembrie 10, sub Nr. 909. | 
2. Moşia, Creaţa Nelocuită, situată în Jud. Ilfov, plasa, Moştiştea, comuna Creaţa, Leşile. fostă pendinte de Mânăstirea, Mărcuţa, cumpărată dela Stat la 23 Martie 1884 cu suma de lei (81.100) opt zeci și una, de mii una sută, cu actul Nr. 41, 
„3. Casele din Sir. Sfinţilor, Sub. Popa Herea, culoarea de roşiu, Nr. 75, din Buicureşti, clădite de mine. pe locul cumpărat de la d-nul Nicolae Constantin, cu act; legalizat la Secţia de Notariat, pe preţul de lei noui 20.000. (donă zeci de mii lei) privind pe donatari sarcinile exis- iente asupra ziselor imobile 
4. Mobilele aflate în casa ce locuese din Str. Sfinţilor Nr. 75, conform alăturatului inventariu, în valoare de două zeci mii lei noui, „Nepoţii mei Aurel, Elisa, Margareta, Costică, Elena, Florica, Ionel şi George vor intra imediat; în a, lor stăpânire, 
„Făcut la 17/29 Martie,'1887 în Bucureşti, (ss) Ion Paseuw 

2. Certificat 

„Subsemnatul, Doctor în medicină, dela Facultatea din Paris Medie li Spitalul Brâncovenesc, certifie prin prezentul că d-l Ion Pascu se găsește cu totul în imposibilitate de a ieși afară din casă și aceasta con- secința etăţii înaintate și un reumatism cronic, — pentru: care i-am dat prezentul pentru a'i servi la trebuinţă. | 
1887 Martie 16 București 

(ss) Petrini Paul
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3. Procură generală 

„Subsemnatul Ton Pascu autorizez cu deplină putere pe fiul meu 
Ioan I. Pascu a vinde următoarele proprietăţi ale mele: a 

Il. Moșia Moisică, situată în judeţul Buzău, plasa Câmpulii, Com: 
Smeeni, pe care o am cumpărată dela D-na Caliopia Brăiloiu, 

"2. Moșia Crevelești, situată în judeţul Buzău, plasa, Pârscovul, 
comuna. 'Lrestioara; cumpărată dela d-nu M. Pleşoianu. | 
"8. Casele cu locul lor din orașul Bucureşti, suburbia Sf. Dumitru, 

Str. Carol Nr. 60, care sunt clădite de: mine. 
! „d. Locul cumpărat de la Onor. Primăria Capitalei, şi care este 
situat pe cheiul Dâmboviţei, în spatele caselor mele din Str. Carol. 
"5. Casele cu locul lor din orașul București; Sub. Biserica. Albă, 

Str. Apolodor 3 culoarea de Verde. 
„6. Grădina Herăstrăul-Vechiu, cu toate construcțiunile aflate pe dânsa, 

care e pendinte de com. Herăstrău-Băneasa, plasa Dâmboviţa, Jud. Ilfos. 
„„Loate aceste imobile le va, vinde sau ipoteca prin bună învoială, 

cu preţul şi condiţiunile pe care le va crede de cuviinţă fiul meu I. 
I. Pascu, liberând în mâinile d-lor cumpărători și actele ori documentele 
cu care stăpânese și eu aceste imobile, iar banii proveniţi din vinderea sau 
ipotecarea, acestor, imobile, D-sa îi va întrebuința, la plata, datoriilor ce 
am contractate. 

„Fiul meu Ion I. Pascu are prin urmare dreptul a se prezenta îna- 
intea tribunalului pentru a da consimțământul în locul meu, a semna 
pentru mine ori unde va fi trebuinţă, va cere transeripțiunea actelor, va 
putea face tot ce va fi necesar pentru perfectarea sus arătatelor vânzări,. 
va primi Danii dela cumpărători sau ipotecari și-i va întrebuința la desti- 
națiunea mai sus arătată. 

„Făcut astăzi 28/9 Martie 1887 în Bucureşti. 
„Acest mandat general valorează și ca mandat special pentru cazul 

când legea cere un asemenea act. ” 
(ss) Ioannis Pasco 

Autentificat la Trib. Ilfov. Secţia Notariat, 1887, Martie 30 sub 
Nr. 1633, 

4. Cererea de punere sub interdicţie 

„Domnule Prim-Preşediiite, 

„D-l Ion Pascu, domiciliat; în București, Str. Sfinţilor 75, aflân- 
du-se înaintat în etate, de peste 80 ani, fiind cu mintea de tot stinsă, și 
nemai putând să-și dea seama de cele ce se petrec în jurul său, iar 
averea sa putând fi risipită și prădată, mă cred dator, în calitate de 
rudă de aproape, a vă ruga să. binevoiţi a convoca, consiliul de familie 
compus din: . 

D-l Grigore Ionescu, domiciliat în Str. Romulus 27. 
„> Orist. D. Elefterescu, domiciliat în Str. Lipscani 41. 
„ Searlat Otulescu, domiciliat în Str. Fântânei 36. 
„ Alex, Gr. Ionescu, domiciliat în Str. Lipscani 15 bis. 
» Ştefan Elefterescu, domiciliat în Str, Moşilor 12 bis. 

=6a Să se rostească asupra punerii sub interdicţie a numitului din caza : 
stării obicinuite de: imbecilitate. a m 

Primiţi, vă rog, Domnule Prim-Preşedinte, asigurarea stimei mele. 
„(ss) P. Gr. Ionescu, Sti. Lipscani 15
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1887 Septembrie 5, Nr. 2912. 
Tribunalul, | 

„Având în vedere cererea D-lui P. Ur. Ionescu, făcută prin pre- 
zenţa, petiție de a pune sub interdicţie pe D-l Ion Pascu pentru cauză de- 
imbeeilitate obicinuită, , | 

Având în vedere certificatul D-lui Dr. Petrini Paul ce se anexează 
în sprijinul cererei de interdicţie şi concluziunile D-lui Procuror G. A 
Mavrus, date conform art. 440 e. c. o 

„âvând în vedere că după dispoziţiunile art... e. €., urmează a se: 
constitui un consiliu de familie care să-și dea, avizul asupra stării fa- 
cultăților mintale ale pacientului. 

"n Văzând și art, 357 e. e. 
„Pentru aceste motive 

Tribunalul : 

„Confirmă pe d-nii Grigore Ionescu din Str. Romulus 27, Christu 
D. Elefterescu Str. Lipscani 41, Scarlat; Otulescu Str, Fântânei 36,. 
Alex. Gr. Ionescu Str. Lipscani 15 bis şi Ştefan Elefterescu Calea Mo- 
şilor 12 bis, membri în consiliul de familie al d-lui Ion Pascu a căruia 
interdicţie s'a, cerut, comunicându-li-se despre aceasta cu invitaţie, a, se- 
întruni la domiciliul și sub președenţia celui mai în vârstă, spre a-și. 
da avizul asupra stării facultăţilor mintale ale pacientului, depunând Tri- 

(ss) 
bunalului acel avis. 

* 
% x 

5. Avizul consiliului de familie 
„Subsemnaţii, numiţi membri în consiliul de familie prin jurn.. 

Onor. 'Trib. Ilfov, Secţia II e, e. cu Nr. 2912 din 5 Septembrie a. c.,. 
pentru a ne da avizul asupra cererii de punere sub interdicţie a d-lui, 
Ion Pascu, făcută de d-l Panait Gr. Ionescu, pe motiv că numitul sar 
afla, în stare complectă de slăbirea facultăţilor intelectuale, 

„Astăzi la 4 Septembrie 1887, adunându-ne la, acest Tribunal Şi. . 
“deliberând cu toţii asupra, acestei cereri sub preşidenţia, d-lui Grigore- 
Ionescu, cel mai în vârstă dintre noi, | 

„Considerând că, faptele enunțate în cererea făcută de d-l Panait. 
Gr. Ionescu sunt notorii și îndestul cunoscute. nouă, — că în adevăr- 
d-l Ion Pascu a pierdut complect uzul facultăţilor sale şi din această cauză, 
este în imposibilitate de a-și da seama de diferitele acte ale vieții civile, 
precum și de a se conduce și administra cu pricepere avutul său, 

„Văzând şi actul medical al d-lui Dr. Petrini Paul prin care se con-. 
firmă această, stare de imbecilitate în câre se găsește d-l Ion Pascu, se: 
stabileşte în deajuns că dânsul are memoria, şi raţiunea, cu totul slăbite: 
şi aceasta, mai ales din cauza etăţii înaintate în care se află numitul, 

văzând şi art. 4140 e. e. 
pentru aceste motive 

Suntem -cu toţii de opiniune că d-l Ion Pascu este în stare de innbe-. 
cilitate, că cererea de interdicție făcută este în interesul său şi deci ur-- 
mează să se admită dându-i-se cursul legal, pronunțându-se de onor. Trib.. 
interdicţiunea, şi numindu-se un tutore. 

(ss) Președinte: Gr. Ionescu; Membri: 1. Elefterescu, Christ, D. Elef.. 
terescu, I. Ottulescu, Al. Gr. Ionescu. ! | * 

* *
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6. Certiiicat 

„Subsemnatul, doctor în medicină dela Facultatea din Paris, medic 
la spitalul Brâncovenesc, certifie prin prezentul că, la examinarea ce am 
făcut d-lui Ion Pascu, după cererea familiei sale, am constatat că sus- 
zisul domn este ajuns, din cauza etăţii prea înaintate (peste 85 ani), într'o 
“stare de slăbiciune corporală şi intelectuală astfel, încât simţurile sale 
:sunt cu totul abolite. Memoria pierdută, inteligenţa cu totul compro- 
misă, auzul pierdut, singură vederea, mai perzistă. Starea, aceasta îl 
„pune în imposibilitate a mai putea avea, relaţiuni cu cei de prin prejur, 
ne mai putând judeca câtuşi de puţin despre faptele sale. 

„Pentru care, după cererea familiei, am eliberat prezentul certi- 
ficat spre a servi unde trebuinţa va, cere. ” 

1887, Septembrie 1. (ss) Dr. Petrini Paul 

* 
* * 

7. Act Medico-Legal 

„„Subsemnaţii, doctori .în medicină, invitaţi. de d-l Supleant al Trib. 
Ilfov, Secţia IV. ce. e. spre a examina, starea facultăţilor mintale ale d-lui 
Jon Pascu, domiciliat în Str. Sfinţilor 75, după ce am depus jurământul 
prescris de lege, ne-am transportat la domiciliul sus-numitului domn şi, 
procedând la cuvenita examinare, am constatat următoarele:: 
„mD-l Ion Pascu, în etate ca de ani 87, de constituţie debilă, nu pre- 

zintă pe suprafaţa, corpului leziuni fizice demne de notat. Figura lui ex- 
primă hebetudinea, căutătura este lipsită de vioiciune, atitudinea şi Miș- - 
-cările sunt cuviincioase. 

„La întrebările ce i-am făcut, el răspunde voios, dar cu multă len- 
toare și anevoinţă. Analizând facultăţile lui mintale, constatăm că per- 
cepţiunea, este slăbită, de unde dificultatea, şi hezitaţiunea în răspunsurile 
lui. Ideaţiunea, este de asemenea defectuoasă, căci scos din sfera, ideilor 
concrete, el nu mai poate forma, idei abstracte. Memoria este foarte mult 
slăbită, căci el nu-și aduce aminte nici de numărul proprietăţilor sale, nici 
-de venitul ce ele îi produc; nu ştie în ce an ne aflăm, nici în ce lună şi 
în ce zi. Raționamentul său este obtuz, căci el se află incapabil 
de a, judeca un fapt, rămânând strein la orice discuțiune se face în 
jurul său. - | 

„Din partea forţelor dinamice constatăm o hemi-pareză a piciorului 
drept, afasia destul de pronunţată și o stare ateromatoasă a cordului şi 

„a vaselor celor mari. | | , ie 

"Din anamneză aflăm că d-l Ion Pascu a ajuns în starea aceasta, 
în mod gradat; i i 

„Din cele mai sus descrise subsemnaţii conchidem că d-l Ion Pascu 
'este atins de o infirmitate psicho-cerebrală cronică în formă de demenţă 
senilă, stare destul de frequentă la persoanele prea înaintate în vârstă, — 
infirmitate care atrage după dânsa incapacitatea, de a se ocupa de afacerile 

” «sale, în consecinţă de a-şi. administra bunurile sale. 

_ Bucureşti, 11 Septembrie 1887. 

(ss) Dr. Alezianu, Sutzu, Stoicescu. 
* 

+ *
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S. Proces-Verbal 

„Noi Ştefan B. Vlădoianu, membru de şedinţă al Trib. Ilfov Secţia. 
e. e. 
„Aseminat adresei D-lui Preşedinte local Nr, 11818/87! și în buza 

jurnalului acestui 'Pribunal No. 3148/87, ne-am transportat, astăzi 22 
“Septembrie 1887, însoţit de d-l Procuror. G. Al. Costescu şi de d-l Ajutor 
de Gretă G. Constantinescu în Str. Sfinţilor 75, domiciliul d-lui. Ion 
Pascu, a cărui interdicţiune s'a, cerut la acest; Tribunal, spre a-i lua inte- rogatorul conform art, 412 e. e. şi aci găsind pe d-l Ion Pascu, bătrân, 
“slab, care nu poate umbla, căruia făcându-i mai multe întrebări n'a tost în stare să răspundă la nici una, neputând articula nici un cuvânt, fiindcă nu poate vorbi, din cauza bătrâneţelor şi a slăbiciunilor. 

„ln aceste împrejurări, neputându-se lua, interogatoriul d-lui Ion 
Pascu, constatăm aceasta prin prezentul proces-verbal. 

Membru de ședință: (ss) S. B. Vlădoianu 
Procuror: (ss) GH. Al. Costescu 
Grefier: (ss) G. Constantinescu 

„II. Discuţiunea 
Aceste sunt; aciele oficiale la dosar. Din ele se constată, fără posi- 

bilitate de controversă, că la 1. Septembrie 1687, decedulul Ion Pascu era 
în ultima fază a demenţei senile şi prin urmare incapabil de a-și admi- 
nistra bunurile şi de a, dispune de averea sa, după cum legea, o cere. 

Ceeace ne rămâne de precizat, este dacă la 17 Martie, acelaș an, starea 
* mintală a defunctului Ion Pascu era alta de cât accea din Septembrie. 
Pentru aceasta cunoscând ' starea, sa. în Septembrie, trebue să studiem 
această boală din punctul de vedere medico-legal şi, ştiind evoluţia, mersul 
şi terminarea, ci, să vedem, dacă, ea, este o boală cu mers repede, sau lent; Şi gradat, și cu chipul acesta să putem deduce, dacă starea mintală a de- cedatului Ton Pascu putea să fie în Martie alta. decât aceea, din Septembrie. 

ay Demenţa senilă din punctul de vedere medico-legal. — După 
actele din dosar se constată, că decedatul Ion Pascu dă semne evidente 
de demenţă senilă la 17 Martie 1887, data donaţiunii făcute. Această 
demenţă se pretinde că a progresat astfel încât la 1 Septembrie, acelaş an, adică după 5 luni şi jumătate, el ajunsese în așa stare încât s'a, cerut punerea sub interdicţie. . 

Judecând după starea de demenţă confirmată, în care se găsea în Septembrie, putem să deducem pe aceea din Martie? 
Ca să deducem aceasta, trebue să, vedem ce se înţelege prin demenţă 

şi care este mersul şi caracterele sale, - 
In limbajul obicinuit, ca și în acela al legii, expresiunea de..„de- 

, 

Ș 
mență“ are o seminificare generală, sinonimă cu nebunia sau alienaţia 
mintală, Această, expresiune se aplică la toate turburările spiritului. 

„„ Expresiunea de „demenţă“, în patologia mintală, are astăzi un sens bine determinat: ea, este slăbirea sau obliterarea, facultăţilor intelectuale 
şi afective, însoţită de slăbirea, și stingerea, facultăţilor morale. 

Esquirol deserie astfel demenţa: 
„ăfecțiune cerebrală, de obiceiu fără febră, cronică, caracterizată 

prin slăbirea sensibilităţii, inteligenţei și a voinţei. Incoherenţa, ideilor, 
lipsa de spontaneitate intelectuală și morală, sunt semnele acestei afec- țiuni. Omul, care este în demenţă, a pierdut facultatea de -a distinge lesne obicâtele, de a observa raporturile, de a le compara, de a conserva
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sentimentul complect, de unde rezultă imposibilitatea de a, vedea drept. 
Fie ea rezultatul bătrâneţei, al unei hemoragii cerebrale sau al unei 
alienaţii mintale, demenţa consistă întotdeauna în scăderea nivelului în- 
telectual, a. voinţei şi a sensibilităţii, care poate ajunge până 'la, stingerea, 
complectă. La bătrâni, demența poate să se producă gradat, fără boală 
propriu-zisă, ci numai în virtutea, unei alterări adusă în textura intimă 
a creerului, precum și în aceea, a celorlalte organe ale economei. De 
obiceiu, consecinţa, firească a, etăţii înaintate este un fel de demenţă fizio- . 
logică, care constitue ultima fază a evoluţiunii umane şi al cărei ca- 
racter dominant e o slăbiciune generală comparabilă aceleia din primii 
ani şi permiţând să se zică că bătrânul a căzut în copilărie. — Această 
formă de demenţă este aceea căreia i s'a, dat numele de demenţă senilă, 
care de altfel nu are totdeauna trebuinţă de o etate înaintată pentru a se 
produce, Slăbirea, generală şi progresivă a facultăţilor intelectuale se pot 
manifeșta, între 60—70 ani, şi chiar mai de vreme, fără să fi fost pre- 
cedată de nici o afecţiune cerebrală definită“, 

Bal şi Chambard, în articolul „Demenţă“ din „Dicţionarul Encielo- 
pedic“i, descriu pe bătrânul dement redus în stare de automat, care a 
pierdut memoria, conştientă, ne mai conservând decât memoria, organică. 
HI poate: încă să îndeplinească toate funcțiunile: de relaţiune, pe cari, 
un lung obiceiu le-a: făcut automatice, şi să facă acte cari, sub 
raportul intelectual. nu au decât aparenţa şi cari, graţie repetirii ne- 
încetate timp de mai mulţi ani, au devenit cu totul inconștiente. Astfel 
se pot vedea bătrâni jucând domino sau „dame“ și dacă îi întrebi unde . 
au locuit cu o zi mai înainte, nu şi-o pot aminti. | 

Fovilie, în articolul „Demenţa” din „Dicţionarul de Medicină prac- 

iică””, spune că aceşti bolnavi păstrează încă, obiceiul de a observa con- 
venienţele sociale şi a urma obiceiurile contractate de mult timp, cu 
condiţiune însă de a trăi într'un cere foarte restrâns unde ei nu au, ca să 
„zicem aşa, trebuinţă de nici o iniţiativă. Dacă însă îi interogăm, vom con- 
stata, cu uimire că ei nu au nici judecată, nici memorie, nici voință; ei 
sunt niște automaţi, supunându-se unor obiceiuri vechi. 

Mersul demenţei senile este totdeauna lent. Ea poate să rămână sta- 
ționară un timp îndelungat. | 

Pierderea facultăţilor intelectuale, fie la o etate înaintată fie com 
„seculivă unei maladii mintale anterioare, .se produce lent și progresiv, 
astfel că adesea este greu de a fixa începutul precis al demenţei. Intre 
posedarea complectă a facultăţilor și decăderea intelectuală evidentă 
există, trepte infinite, astfel că adesea îndoiala. poate fi permisă timp 
de mai mulţi ani. 

Demenţa, când este simplă, adică senilă, se anunţă de obiceiu fie prin- 
ir'o slăbire generală a înteligenţii, fie prin diminuarea, gradată a uneia 
din facultăţi şi îndeosebi a, memoriei. Câte odată, mai cu seamă la bă- 
trâni, ea este precedată de o escitare înșelătoare, căreia îi urmează bruse 
abolirea întregei activităţi intelectuale, 

__ Progresele acestei decăderi intelectuale şi morale sunt de altfel foarte 
lente. | 
„In ceeace priveşte epoca când, sub influenţa alteraţiei creerului, a, tre- 

buit să se producă această diminuare morbidă a, facultăţilor intelectuale, este 
imposibil de precizat; cu toate acestea, e cu putinţă, de a se afirma, după 
natura alteraţiunilor. patologice, atunci când sunt cronice, că influenţa, 
ce cle au trebuit să exercite asupra facultăților intelectuale pentru a le
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turbura, mai cu seamă slăbindu-le, a trehnit să se exercite mult timp și probabil vreme de mai mulţi ani înaintea morţii (Tardieu).: Legrand du Saulle: Împarte demenţa, senilă în trei stări: fiziologică, mixtă şi patologică. 
1. Starea fiziologică. — Bătrânul este fin, pătrunzător, potolit după cum a fost; încercat în diferite moduri de pasiuni, evenimente sau noroc, vorbeşte cu măsură și cu judecată, are sânge rece, logică, ordine. Mani- festările sale intelectuale sunţ marcate prin oarecare încetineală;; imagina: țiunea sa este mai puţin luminoasă, spiritul mai puţin productiv, facul- tățile mintale nu au aceiași putere de asimilare, | Circumspect, fricos, neîncrezător, instruit prin experienţă, fortificat prin: încercări, luminat, prin cunoaşterea oamenilor şi a lucrurilor, bă- trânul nu sacrifică nimic: închipuirilor, are oroare de necunoscut, nu se grăbeşte şi nu lucrează decât cu siguranţă. Fără inițiativă; Şi fără aspiraţiuni, nu primește lecţiuni decât dela iecut, se sucește împrejurul lui, dă îndărăt înaintea, oricărei întreprinderi, îndrăsneţe şi nu crede decâtţ po jumătate în virtuțile omenești. Indiferent, egoist din ce în ce mai mult. Memoria este puţin sigură, numele sunt rău reținute şi datele uitate, pe câtă vreme amintirile faptelor vechi rămân. Ocupându-se cu analize retrospective, comparând cu amărăciune frumosul trecut cu mo- notonia iristă u prezentului, pasionându-se de ceea ce a văzut, spus sau făcut altă dată, pentru bătrân nu are valoare decât ceeace a pierdut, el nu preţueşte ceeace a câştigat. . Ă 

2. Starea miztă. — Intre starea fiziologică, descrisă mai sus, şi starea, patologică, descrisă “mai Jos, se interpune o stare 'mintală deose- bită, care nu mai este sănătoasă, dar care nu este încă definitiv boala. Fără a fi ajuns la această limită, extremă, care separă viața de mormânt, unii bătrâni sunt epuizați ptematur de muncă sau de plăceri. Cor- pul lor se înmoaie, spiritul li se slăbeşte. Observându-i cu îngrijire şi vorbind mult timp cu ei, iată ce se remarcă: ei au un cere de idei mai puţin întins, resping orice inovaţie, uită, lucrurile prezente şi se exprimă greoiu, difuz, obscur, câte odată chiar contradictoriu. Fi povestesc foarte „ des aceleași întâmplări, insistă asupra, acelorași detalii, într'un cuvânt se, repetă necontenit. Caracterul lor este modificat, voinţa lor este mai puţin fare, vorbirea e lentă, monotonă, nu însă încurcată, şi scrierea, normală, cu toate că e puţin tremurată. Deveniţi mai lesne de guvernat, de dominat, de intimidat și de captat, cu toate că sunt mai iritabili, nu mai au nici o: impulsiune, lucrează, cu greutate și obosesc repede, Păstrându-şi vechiul lor fel de viaţă, continuându-și aceleaşi îndeletniciri, se duc şi vin ca Şi în trecut, însă, dacă se compară acești indivizi cu cciace erau altă dată, se vede la, ei o slăbire simţitoare şi se spune despre dânșii că au îmbătrânit, 3. Starea palologică. — 'Turburările mișcărilor apar, facultăţile scad vizibil și conștiința actelor se perde din ce. în ce. Se stabileşte o stare bolnavă caracterizată printr'o' alterare materială a centrilor nervoși Și se zice atunci despre aceşti bolnavi, că au căzut în copilărie. Nepăsători, in- capabili de a se conduce, complectamente iresponsabili de actele lor. În marea majoritate a cazurilor, demenţa, senilă are drept origine fie o hemoragie cerebrală, fie un ramolismenţ acut sau cronic; în orice caz, fie că debilitatea mintală este consecutivă unei apoplexii, fie că e efeatul unui ramolisment lent și: progresiv al creerului, modificările intelectuale sunt aceleași. 
Sa Dacă a precedat un atac de apoplexie, toate turburările mișcărilor
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pot să consiste într'o paralizie a mâinilor sau picioarelor numai de o parte; dacă însă e vorba de ramolisment, contractilitatea musculară, slă- beşte, mâinile nu mai au putere să apuce obiectele, braţele nu mai pot să susțină nici un obiect greu, picioarele nu-l mai ţin pe individ, pieptul se apleacă, și această atitudine frântă arată desordinile profunde şi ante- mergătoare ale disoluţiei fizice. 
Starea se agravează. Bătrânul în demenţă pierde una câte una din noţiunile personalităţii sale, ale timpului și locurilor, uită lucrurile cele mai simple ale vieţii, nu recunoaște persoanele, vorbeşte singur, se rătă- ceşte pe stradă, nu mai regăseşte casa Și nu-și recunoaşte odaea. Dacă îl întrebi, repetă necontenit acelaș lucru şi pe acelaș ton, răspunde cu câte-va fraze scurte, copilăreşti neînţelese, fără şir, indicând destul de bine diso- ciaţia, ideilor sale; iar, în mijlocul acestui dezastru cerebral, va specifica câte-va, detalii foarte precise asupra unor evenimente vechi şi cari au pro- dus altă dată o impresie profundă asupra spiritului său. 
Bătrânul, odată ajuns la această perioadă de demenţă senilă, de obi- ceiu nu întârzie să aibă câte-va, concepţiuni delirante. Ii este frică de toate. Are spaime fără temeiu, spune că e duşmănit, că vor să-l fure, să-l „ uineze, sau chiar să-l omoare. Se crede grav compromis şi'i este frică 'să nu fie judecat şi condamnat. Noaptea are vedenii urâte, Dacă/l pui să scrie, obţii de la el o măsgălitură, plină de greşeli ortografice, omisiuni, 

cuvinte subliniate, ştersături, pete de cerneală. Scrisul va. fi neregulat, 
tremurat şi aproape neciteț. 

Intr'un grad şi mai înaintat, adică în perioada, ultimă a demenţei senile, nenorocitul este în stare și mai jalnică: este atât de slab, încât abea îşi târăște picioarele, se: clatină, licăririle ultime ale inteligenţei au pălit. | 
Corpul moare încetul cu încetul, și toate focarele vieţii se sting gra- „dat. Mici congestiuni, o hemoragie cerebrală, o boală intestinală, o pneu- 

monie, vin să pună capăt acestei degradiri invederate, fizică și intelectuală, 

+ i - 

Din cele expuse până aci reise că demenţa senilă este o boală cu mers 
lent; şi cronic, și când zicem: cronic, înţelegem intervalul în ani şi nu în 
luni. Modificările' ce se produc în starea unui dement senil nu pot Îi preci- 
zate cu timpul măsurat, de oarece ele se instalează pe nesimţite, astfel încât 
se pare, când observăm un dement senil, cu toate că trăim eu el în casă, 
că el a fost vecinie în aceiaşi stare. 

Schimbările mari şi brusce în starea unui dement se produc numai 
atunci când moartea îi bate la ușă, când dementul nu mai are de trăit 
decât câte-va ore, zile, sau luni. 

La Ion Pascu nu se-poate pretinde că starea de demenţă, în ultima 
ei fază, s'a instalat brusc la 1 Septembrie 1887, de oarece el a mai “trăit . 
încă doi ani după aceasta, ceace ne arată cu prisosință, că starea în care 
era în Septembrie data de ani. î 

Dar aceasta se poate constata din chiar actul medico-legal dresat de 
experţii numiţi de Tribunal, act în care se găseşte scris că, din anamneza 
bolnavului, adică din mărturiile rudelor cari se găseau lângă bolnav în 
momentul examenului, reiese că „.... d-l Ion Pascu a ajuns în starea 
:aceasta în mod gradat”, — şi era evident că nu putea fi altfel. 

Dar să admitem că nu s'ar lua, în consideraţie toate aceste: constatări,
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un lucru însă nu se poate tăgădui, anume că o stare îngrijitoare în puterile 
fizice și intelectuale ale lui Ion Pascu trebue să fi existat în momentul 
donaţiunii,. pentru că altfel ce ar fi motivat aceste acte atât de impor- 
tante în viaţa unui om? | 

Prin urmare, el, sau acei care îl înconjurau, vedeau că nu mai este 
în stare să'și administreze averea. De aci rezultă că, o slăbiciune însem- 
nată se constată în starea, sa, mintală, — slăbiciune care, dată fiind de- 
mența absolută în care se găsea în Septembrie, nu putea să ne indică 
decât că în Jlartie era tot într'o fază a demenţei sau de bătrâneţe foarte 
înaintată. 

Lucrurile stând astfel, să, vedem, judecând actele ce cl a, iscălit, dacă, 
este posibil ca un bătrân încă în toate minţile să poată semna astfel 
de acte, | . | | 

Ce acte a semnat el? EI cedează aproape toată averea sa nepoților, dă 
o procură generală unui fiu pentru a, vinde sau a, face ce va voicu 
averea sa. Aceste acte nu pot fi socotite ca emanând din creerul unui 
bătrân încă neramolit, care se vede descris de Legrand de Saulle în 
prima, perioadă a bătrâneţii fiziologice. Aceste acte emană sau din: ercerul 
unui om în plin faliment moral sau din ncela.al unui om în faliment material. 

Dacă el era, în stare să-şi dea seama de ceeace făcea, singurul lucru” 
rațional la care s'ar fi gândit, ar fi fost facerea unui testament, Bătrânii 
sunt egoiști, sgârciţi, bănnitori, neîncrezători și ei nu pot vedea cu ochii 
dispărând din mâinile lor autoritare tot bunul agonisit; într'o viaţă de om. 

Or, dacă el nu putea să fie în-stare mintală normală, după cum fac 
mărturie înseş actele săvârșite de: cl și după cum se dovedește cu starea 
lui din Septembrie —— care ne indică neîndoios că boala era cronică și data 
şi de mai înainte de Martie — atunci în ce categorie a demenţei am putea 
clasa pe Ion Pascu? se 

Neputându-l elasa, pentru motivele expuse, în prima fază a demenţei, 
el trebuia să se găsească în Martie în una din celelalțe două faze. 

Am văzut cari sunt caracteristicile bătrânilor în starea numită mixtă 
— nici sănătate, nici boală. Putea oare I. P. să se găsească, în această 

„fază, dat fiind starea, lui din Septembrie? Nu. Și aceasta pentru aceleași 
motive, că boala având un mers cronieşi lent, nu putea face un salt atât 
de mare decât în epoca imediat premergătoare morţii. Dar să admitem 
ipoteza că sar fi găsit în această stare mixtă, — actele au ele vreo 
valoare faţă de Jege? | 

Tată co zice Legrand du'Saulle relativ la, demenţii din acest grup: 
„lată un bătrân aparţinând celui de al doilea grup și care trăește 

izolat în mijlocul naturii, lipsit de plăceri și de escitări ale simţurilor, 
pe care ideile îl părăsesc, ale cărui percepţiuni se şterg gradat şi la care 
memoria lucrurilor prezente se distruge. Cum vom putea noi remedia, din 
punctul de vedere civil, starea mixtă a facultăţilor reale în această situa 
ție dificilă, care nu este nici puterea legală, nici incapacitatea juridică? 
Il vom abandona noi dorinței nesăţioase, ascunse, a celor ce'l încunjură, 
avidităţii câtor-va, rude, înșelătoriei slugilor sale? Se știe cu câtă înles- 
nire se organizează o hoţie în jurul unei inteligenţe care se clatină, și 
cum cele mai murdare interese pândesc la patul muribundului;. ei bine, 
decreptitudinea bătrâneţei este tot atât de puțin respectată, caleulul în- 
teresat; veghează și nu mai există. nici un serupul când o luare cu forța 
trebue să urmeze. |
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„Prudenţa trebuind să ne facă să evităm riguroasa alternativă de 
a lăsa omului slăbit libera, dispoziţiune a bunurilor sale, sau de a-l pune 
cu severitate sub tutelă, noi 'ne pronunțăim de obiceiu pentru numirea 
unui consiliu judiciar, pentru bătrânii cari nu au rupt-o cu totul cu viaţa 
socială şi cari, lipsiţi de legături legitime, oteră şanse favorabile spolia- | 
țiunii şi sunt expuşi să devină jucăria înșelătoriei”. 

Iată dar demonstrat că şi în ipoteza că 1. P. sar fi aflat în Martie 
1887 în această stare miztă, actele sale nu ar fi putut avea vreo valoare 
morală şi cu atât mai puţin legală. Dar el, cu siguranţă, se afla în ultima 
fază, adică, în starea patologică. 

In această stare dementul nu este capabil să testeze, căci nici un bol- 
nav nu este mai expus ca cl să cedeze într'un mod automatic intimidării 
care se exercită asupra slăbiciunii lui. EI poate serie sub dictarea altuia 
sau iscăli, se supune fără rezistenţă şi modifică dispoziţiunile sale testa- 
mentare după indicaţiile aceluia care i le cere cel din urmă. Se supune 
singur tuturor manoperelor captaţiunii. | | 

Proba demenţei confirmate în momentul facerii unei donaţiuni, tre- 
bue să atragă anularea actului. . 

Dacă dispoziţiile sunt nepotrivite cu mintea unui'om întreg, ele sin- 
gure sunt suficiente pentru a arăta starea mintală a autorului; dacă sunt 
înțelepte, ele sunt cu siguranţă datorite unei voinţi streine. In amândouit 
cazurile, voinţa legii nu este satisfăcută. o 

Dar cu toată demența constatată, s'ar putea obiecta că 1. P. ar fi 
făcut acea donaţiune într'un moment de intervale lucide. Trebue dar. să 
vedem, dacă aceasta este posibil la un dement. 

b) Iutervalele ucide în cursul demenței senile.— Să examinăm dacă 
starea de demenţă la, început şi mai cu seamă, cea, de demenţă confirmată, 
prezintă intervale lucide. După ce le vom defini şi preciza gradul lor, vom 
putea să indicim durata, ce trebue so aibă aceste intervale, pentru a per-. 
mite să se facă un act în viaţa civilă, ca: o donaţiune, testament, sau 
procură. 

Inima omului are, în cutele ei cele mai ascunse, sentimente foarte 
diverse, pe cari o minte sănătoasă le păstrează sau le tăgădueşte, iar nc- 
bunia, le desvălue sau le spune la toată lumea. Intre aceste două extreme 
vine şi se interpune un fel de 'stare mixtă, din toate punctele de vedere 
vrednică de cel mai serios examen. | 

Medicul este câteodată foarte încurcat de a 'da, acestei stări justa ei 
» interpretare și căreia tribunalele ezită să-i consfințească principiul şi să-i 
valideze consecinţele, Aceasta, pentrucă din capul locului este greu să 
admiţi două termene cari se exclud unul pe altul — sănătate şi. boală — 
și pentrucă întotdeauna conștiința e turburată de gândul unei erori posi- 
bile, mai cu seamă când poate să rezulte o pagubă pentru onoarea, ave- 
rea sau viaţa cuiva. , o - 

“În lumina acestor consideraţiuni să vedem care este fenomenul care a 
luat numele de „intervale lucide”? 

Intervalele lucide consistă în suspendarea absolută, dar numai tem- 
orară, a manifestaţiunilor și caracterelor unui delir. Ele au fost; intro- 

_duse în medicina legală de Zacehias, sub numele de: dilucida intervalla. 
„Trebue să le considerăm ca o .revenire temporară și trecătoare a 

minţii, fără a ne preocupa nici de epoca la care ele se arată, nici de durata
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dor. Cu toate acestea, trebue admis că ele nu au nici odată aceiaş instan- taneitalte electrică, ce li se atribue de lumea extra-știinţifică, Cea mai bună definiţie a: intervalelor lucide este dată cu ocazia unui proces celebru în Franţa (relativ la testamentul -abatelui de Orleans) de către Cancelarul d'A gucsseau, care a, zis că pentru ca să existe un inter- val lucid, trebue să nu fie o liniște superficială, o umbră, de repaus, ci din contra, o liniște profundă, un repaus adevărat; nu trebue să fie nici -0 simplă licărire a minţii, o fulgerare, nici un crepuscul, ci o lumină per- "fectă și continuă, o zi plină și întreagă care separă, două nopţi, adică furia care precede şi furia care urmează. Opiniunea acestui ilustru 'can- -celar a fost adoptată de toţi jurisconsulţii şi medicii legiști, Să vedem acum, în ce fel de boli mintale se văd intervalele lucide Şi dacă se văd şi în demenţa senilă confirmată. 
Se văd adesea în manie, câteodată în melancolie, foarte rar în mono- mania, propriu-zisă; sunt cu totul excepţionale în halucinaţiuni, în demenţa acută și în iluziuni, Insă câteva forme de maladii mintale nu prezintă nici- odată intervale lucide: demența confirmată, imbecilitatea, şi idioția sunt printre acestea. 

| Linos, în articolul „Imeiditate” din „Dicţionarul Enciclopedic”, se pronunţă categurie: „Intervalele lucide: —— zice el — „nu se observă, nici- 'odată în formele turburărilor cerebrale în cari inteligenţa este stinsă şi judecata pierdută. De aceea luciditatea şi intervalele lucide sunt incom.- . patibile cu idioţia și demenţa confirmată”, 
Psichiatrul Kraft — Ebing, după ce relevă că, legislaţia prusiană asimilează pe dement cu un copil de 7-—14 ani, adaugă: „In demenţă in- tervalele lucide sunt inadmisibile”, 
Tourdes deasemenea spune că în demenţă, ca şi în imbecilitate şi idio-. ție, nu există intervale lucide. 
Prin urmare, după părerea tuturor legiștilor şi medicilor, în dreptul penal sau civil, pentruca un interval lucid să fie 'valabil, el trebue să fie evident, sigur, complect, absolut şi destul de prelungit. 'Toate aceste con- diţiuni nu sunt desigur realizate în demența, senilă. 
Dacă expertul se găsește în faţa unei demenţe confirmate, zice inos, nimic mai simplu: el trebue să lase la o parte ideia că a existat. un interval lucid. 

| Pentru a face o donaţiune, donatorul trebue să aibă, în momentul când redigează actul, independenţa voinţei şi întregimea, judecății. Dispoziţiunile unui donator pot să fie chibzuite, însă ele pot să re- zulte din voinţa altuia, mai cu seamă atunci când el n'a făcut decât să iscălească, — dacă a iscălit. De altfel, chibzuinţa actului nu probează un interval lucid, de oarece dementul poate foarte bine să copieze un act — fără să-l înţeleagă — și să-l iscălească, 
După Legrand du Saulle, tocmai un testament bine. întocmit este în- diciul robirii voinţei: „Cu cât ebtuziunea morală a ajuns la un grad mai înaintat, cu atât testamentele lăsate 'de alienaţi sunt mai laconice, mai - precise şi mai regulate — în. aparență”. Cauza, este că demenții nu pot fi atenți şi docili vreme mai îndelungată, căci ei, spre a se scăpa de o obse-. siune, cedează, repede și iscălese aceea ce li se'cere. . 
e) Consultaţia Profesorului Lacassagne. — Pentru a avea şi părerea” profesorului Lacassagne asupra stării mintale a, decedatului I. P,, în luna Martie, i-am trimis în copie actele de cari m'am servit şi el mi-a dat răs-
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punsul pe care, spre a evita orice controversă posibilă asupra sensului cu- vintelor, îl reproduce aci așa cum a fost scris în limba, franceză: „Vous m'avez envoy6, concernant l'6tat de sante de M. Ion Pasco an. mois de septembre 1887, le proces-verbal du membre de sâance et de M. le Procureur, le certificat de M. Je Dr. Petrini et le rapport mâdico-legal de MM. les docteurs Alexiano, Suizu et Stoicesco. 
„Il resulte de Vexamen de ces pi&ces que M. Ion Pasco, âg de 87 ans, presentait alors les signes caractâristiques de la, d&mence s6nile, Les: symptOmes indiqu$s montrent nettement que la maladie âtait avanete et que M. Ion Pasco se trouvait alors dans Pimpossibilit€ absolue de s'occuper de ses affaires, de gârer ses biens ou d'en disposer. 
„Vous me demandez si cet homme, completement gâteux en septem- bre 1887, pouvait se trouver six mois auparavant, c'est-ă-dire en mars: de la mâme ann€e, dans un âtaţ physique et mental tellement different que. la, donation faite alors puisse 6tre considârâe comme valable. 
„Le dâmence senile ne dâbute pas brusquement, mais s'installe peu ă peu. Vous ne me dites pas ă quel moment M. Ion Pasco a commencs- ă presenter des troubles; quoiqu'il en soit, dW'apres les renseignements que: vous m'avez fournis, je erois: que toutes les prâsomptions medicales sont qu'il ne devait pas y avoir une bien grande difference entre Vâtat; mental de ce vieillard en septembre et en mars de Pannce 1887. | „Je desire que ma facon de voir soit la, vâtre, et je vous prie de me- faire savoir, au moment voulu, lPopinion du Tribunal”, 

III. Examenul scrierii lui Ion Pascu 
Pentru examinarea scrierii decedatului, am avut la dispoziţie un act, de expertiză cu data de 20 Decembrie 1903, iscălit de domnii Stoicescu,. Petre Ionescu și Ion Voinescu, cari au avuţ să se pronunţe dacă, com- parate cu subserierile depe alte acte anterioare şi posterioare lui Martie. 1887, iscăliturile depe nişte acte autentice și depe duplicatele lor, din Martie 1887, sunt sau nu subserieri proprii ale decedatului. De sigur că noi nu vom intra aci în lungile consideraţiuni ale dom- nilor experţi spre a-şi susține părerile d-lor, şi cari consideraţiuni, în. multe privinţe, ne par prea hazardate; ceeace putem însă afirma este că scrisul decedatului Pascu, în inscăliturile sale proprii, întruneşte toate cali-- tățile serisului unui dement. | 
In dezacord însă cu domnii experţi, afirmăm că, chiar din punctul de. vedere material, adică a] teehnicei traseului, subserierile contestate se de- osebesc 'de cele proprii lui 1. P. In adevăr, dacă privim mai întâiu sub-. scrierile proprii aranjate în ordinea lor cronologică constatăm o degene- zare progresivă, cu cât ne apropiem de anul 1887. In subscrierile contes- tate, nu se mai observă această particularitate, căci acestea, deşi datează din 1887,. totuși sunt cu 'mulţ superioare ca traseu faţă de cele proprii. corespunzătoare din acelaș an. i ” 
Mai mult, examinate cu atenție, găsim că aceleași subsorieri contes-- tate sunt, în ce priveşte conducerea: de traseu, superioare chiar celor din- 1886. Acest fapt fenomenal, de neconceput în scrisul unui dement pro-. gresiv, ne îndreptățește să conchidem că semnăturile contestate sunt; imi-. taţiuni pe cari le credem lesne de confirmaţ printr'un examen mai amă-- nunţit, la care ele ar trebui să fie din nou supuse,
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IV. Concluzitini 

Din cele mai sus expuse, subsemnatul conchide: . . 
1. La 17 Martie 1887 1. P. se afla în stare de demență senilă confir- 

mală, în sensul cum o cere legea pentru ca o persoână să nu fie în stare 
de a face un act civil. , , 

2. Diferenţa între starea lui mintală din Jlarlie şi Septembrie 1887, 
adică într'un -înlerval de 5 hmi şi jumătate, nu trebue să fi fost mare. 

3. Zi trebue să se fi aflat în stare de demenţă, astfel cum o înțelege 
legea, cu mult înainte chiar de 17 Ilarie 1887. 

4. Semnăturile contestate în instanţă sunt, după toale probabilitățile, 
imitate. | 

București, Martie 1904... (ss) 
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(Caz de psichoză la o tânără femee abandonătă de amaiitul ei. 
” Responsabilitate atenuată) 

IL. Preariibulul : 
II. Istoricul afacerii.— Fata E. N., exasperată că amaâtul ei o aban- 

donase, îl atrage în cursă într'o cameră de hotel spre a petrece cu ea 
noaptea despărțirii și, pe când acesta dormea, descarcă, fără însă a-l nimeri, 
două focuri de revolver. Atentatul fusese premeditat, după cum 
reiese din propria, declaraţie făcută de femee în fața comisarului. cireum- 
scripţiei respective: „Sunt patru zile de când cu banii luaţi pe lucru dela 
sora, mea, am cumpărat un revolver, ce Pain încercat într'un rând la șosea, . 
ca să văd de pot trage cu el”. 

III. Anamneza 
a) Antecedentele creditare. — Urmând să ne pronunţăm asupra stării 

mintale a, inculpatei,. datoria, noastră de experti e de a face o incursiune 
în trecut, examinând. antecedentele patologice ce le-am putea constata, la 
părinţi, — antecedente de natură a fi exercitat o influență — trecătoare sau 
durabilă — asupra stării ei psichice. 

Deaceia, socotim util de a. nota, după spusele surorei prevenitei, că 
tatăl lor, fire nervoasă, irascibilă și violentă, a abuzat de băuturi alcoo- 
lice şi a sucombat în cele din urmă de complicaţiuni renale, consecinţa 
unui alcoolism cronic și averat. Mama pacientei, care trăeşte încă, înt:r'o 
vârstă înaintată, nu pare a prezenta 'semne morbide demne de remarcat. 

Cu privire la, alţi ascendenți, nu avem nici o informaţiune, în ce pri- 
vește manifestaţiuni de descehilibru psichie sau cerebral. 
„In total au fost 6 copii, dintre cari cinci sunt încă în viaţă. “Toţi au 

fost sănătoși sub raportul stării mintale, afară de prevenita care, după 
cum vom vedea, prezintă oarceari particularităţi semnificative, 

b) Antecedente personale. — E. N. este al cincilea din cei șease 
copii. Ea s'a născut la termen, normal, fără nici o intervenţie obstetri- 
cală. In prima, ei copilărie n'a prezentat nici o turburare manifestă. A 
început să umble târziu, abia pela trei ani şi jumătate; de asemenea « 
început; să vorbească cu greu, după multă vreme. 

Trimisă la școală, n'a putut, cu toate silințele ce şi-au dat părinţii
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să capete decât vagi cunoștințe de o singură clasă primară, ceeace se vede şi din faptul că e incapabilă de a descifra, scrisorile ce destul de des i le trimitea amantul său G. şi pe cari i le citea, alteineva. Neputând în- Văţa carte, părinţii ei o dădură să înveţe eroitoria, meserie la care s'a pretat; 
! 

Primele menstrue i-au apărut destul de abundente la vârsta de 14 ani și ele se repetau în mod regulat, fără dureri şi fără modificări ale psichicului și în deosebi ale caracterului. | Nimie de notat special în cursul vieţii sale până la vârsta, de 15 ani, — sunt trei ani de atunci. — când prevenita E. N, părăseşte Galaţul, ora- şul său natal, venind în Bucureşti, dornică de a ajuta prin lucrul său pe o soră a ei măi mare C..N., patroana: unui modest atelier de croitorie. Harnică, muncitoare, docilă, urma, la, început sfaturile surorii sale, De aproape un an însă, sta observaţ la E. N. schimbări în atitudine, mai cu seamă de când își legas2 viaţa de amantul său. 
„Mă contraria, — ne declară sora ei, C. N. — şi se certa des cu mine pentru tânărul G.; nu se mui ocupa de nimic, nu mai lucra în ațe- lier ca în trecut întrun mcd continuu, își pierdea timpul urmărind pas cu pas pe iubitul ei în toate mișcările sale“, — „Nu mai judeca, ca, de obiceiu, devenea uneori mai nervoasă și irascibilă, era vecinie nemulțumită, se plângea adesea, de un nod la gât ce o sufoca, dureri de cap, puncte ce-i întunecau vederea din partea cchiului drept, ete”, . 
Nu e lipsit de-interes de a nota că, înaintea lui G., E. N. a avut relaţiuni pasagere cu un anumit R., Italian de origină, căruia i-a jertfit virginitatea numai din interes material, cu gândul de a dobândi un traiu mai bun și mai îubielşugat. După o lună de convieţuire rece, s'a, despărțit de el, fără nici. tin regiet pentriuica, după alte patru săptămâni, să devină eroina, vijeliosului roman de dragoste cu studentul G. - 

a cunoscut pe acesta într?o cafenea—afirmă, ea, lă un bal studenţesc, declară el. Prima, întrevedere a deșteptat într'ânsa, o vie încliniaţiune care, aproape fulgerător, a luat caracterul unei iubiri pătimașe, orbitoare. E. N. era ca fascinată; voia, în tot momentul să-l aibă lângă dânsa, să-l soarbă cu „Privirea, să-l desmierde inocent; trăia, mereu cu chipul lui. Era o dragoste mai mult cerebrală. Raportul sexual avea, pentru ea:0 însemnătate secun- dară, o lăsa rece și, dacă se preta, era numai spre a satisface: dorinţa. mult - iubitului ci. Ea contestă afirmaţiunea lui G., că ar fi avut cu e] Și Ta- porturi perverse sau contra naturii. | 
A fost o iubire mistuitoare, desinteresată: „Lam iubit — ne spune dânsa, — fără nici un interes, nu i-am daţ nimic, nu i-am cerut nimie 

niciodată, nici ca bani, nici ca mod de viaţă, ţineam mult la el; fiind-că cra gentil și nobil”. 
Atunci când i se vorbeşte și se insistă asupra raporturilor sexuale ce le aveau împreună, oarecari inodificări manifeste se constată, în atitudi- nea, ei: faţa îi păleşte, se arată mai timidă, şi întreaga ei figură, traduce desgustul; scârba ce pare că în adevăr ar avea, peiitru atari relaţiuni. 
Așă dar, un coiitrast isbitor se revelează, peritru noi, între conduita ei în viaţa anterioară petrecută cu prima persoană şi aceea din urmă cu GQ. Pe Italianul R. l-a cunoscut şi a avut relațiuni numai pentru interes: „Ni am ținut niciodată la. el“ — ne zice dânsa; pe studentul G. l-a iubit: o iubire ideală, desinteresată, aproape castă. 
Pe G. voia să-l vadă mereu, să-l aibă zi și noapte în tot momentul 
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lângă dânsa; dar în acelaş timp, ea îşi dedea destul de bine seama, că 
lucrul era cu neputinţă, "deoarece, în” afară de cursurile facultăţii, mai 
avea şi alte îndatoriri. Şi ea se resemna. Nu mai lucra decât pentruca 
să-i ajungă să poată trăi modest. In schimb G., caracter înconstant, spirit 
cu un lustru de inteligență, dar în acelaş timp rafinat şi machiavelie, în 
totul având spoiala și rutina unei vieţi sociale conrupătoare ca aceia ce 
întâlnim azi, a știut, după cum se vede din piesele anexate la dosar, s'o 
“ameţească, dela început pe E. N., cu declaraţiuni fantastice, cu poezii 
idealiste, prin maniere extra-delicate şi cu scrisori cu conţinut; respirând 
gelozia. ” | | 

G. la început se arăta drăgăstos la exces, căută să-i procure cât mai 
des distracțiuni de tot soiul, să fie numai singuri, şi-i impunea chiar să-l 
însoţească şi să-l aștepte la gară, ori de câte ori pleca, ori se întorcea în 
Capitală. Ba, întrun rând, când a: fost; la, Iaşi, îi face chiar promisiuni 

- fovmale de căsătorie. Căsătorie! nici că o visase E. N. şi „dacă îmi 
repeta la început acest lucru, eu nu-l credeam — ne spune ea — însă 
mai târziu, ajunsesem ori şi cum a mă convinge“. In naivitatea ei nu pri- 
cepea câtuşi de puţin nuanţa de rafinament din purtarea iubitului ei. 
Abia întru târziu a început să întrevadă partea turbure din romanul vieţii 
sale. Abia acum trei săptămâni şi-a dat seama că iubirea visată nu este 
decât o ficţiune şi că viaţa laolaltă cu G.. nu se reduce decât la o poveste 
tristă, al cărei fir s'a depănat timp de 4 luni și mai bine — după decla- 
raţia ei, de numai două luni — după depoziţia lui G. . i 

Incet, încet s'au ivit schimbări în atitudinea lor reciprocă şi G. a fost . 
acela care cel dintâiu a dat tonul: devenise rece și în .vorbă şi în serisori, 
o vizita mai rar, . | . 

Fata, care-l mai iubea cu acciaș pasiune, simțind cum se înstreinează 
de ea, a încercat totul spre a-l recuceri, dar zadarnic, pentrucă se isbea 
de hotărânea lui calculată de a, o părăsi. Şi la perspectiva rupturii irepara- 
bile, la gândul că poate iubea de acum pe alta, E. N. şi-a pierdut capul. 
In ultimele două săptămâni a, fost sub imperiul unei teribile idei 

fixe: să-şi omoare amantul ca, astfel să nu-și ajungă scopul „ca alta să-l 
iubească”. Cât despre pedeapsa ce o aştepta, îi era indiferent, găsia o com- 

pensaţie în certitudinea .că G. nu va mai putea fi a alteia. 

Deaceea, punerea, la cale a crimei nu pare să fi provocat o prea, mare 

luptă în sufletul fetei E. N. A încercat numai să vadă efectul unor:ame- 
ninţări prealabile: în repeţite rânduri i-a spus fără încunjur că e decisă să-l 
ucidă, — dar dânsul îi răspundea luând-o în bătas de joc, împutându-i că'i 

face „scene de mahala”. | | _ 

In ajunul atentatului, un incident a grăbit executarea hotărârii si- 

nistre: l-a întâlnit pe G. cu o colegă-studentă la ora când, conform unei. 

înţelegeri, trebuia să fie cu ea. Exasperată, i-a întors spatele şi şi-a, con- 

tinuat drumul, în momențul când G., perplex, voia să-i prezinte pe aceia 

pe care ca o credea rivala ei. DE IN 

In ziua fatală ea îi manifestă o mare răceală, deciziunea era neelin- 

tită, Pare să mai fi avut o clipă de ezitare în momentul când a pus mâna 

pe revolver, dar numai o clipă, pentrucă imediat după aceea a, descăr- 

cat arma, 

IV. Observaţiunea clinică 

Pentru o complectă, luminare a, cazului era necesar un amănunţit exa- 

men psichie și somatie al prevenitei; deaceea, am cerut din oficiu trans-
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portarea fetei E. N. la depozitul provizoriu de alienaţi din Institutul „Caritatea“, unde să poată fi supusă unei continue şi îndelungate obser- vaţii, făcută de un personal competinte,. , 1. Examenul somatie. — Prevenita E. N., în etate do 18 ani, Ro- mâncă, născută în Galaţi, de profesiune croitoreasă, necăsătorită, domici- liată în Bucureşti, strada . ... No... . este de ialie mijlocie, de:o cons- tituţie relativ slabă şi purtătoare în structura, cranio-facială de un număr de anomalii și stigmate de degenerescenţă: vrednice de notat: Capul mie prezintă malformaţiuni din partea oaselor, Părul blond, fi- rele implantate norma], F runtea, vădit înclinată şi bombată, redusă, în ambii ci diametri, făcând cu rădăcina nasului un unghiu destul de: pro- nunțat. La faţă se observă un.uşor grad de disimetrie în detrimentul părții drepte, nasul deviat puţin spre dreapta și șanțul naso-labial mai proemi- nent din aceiaşi parte. Ușoară disimetrie din partea, pometelor, ce ne apar destul de proeminente, din cauza gradului de slăbiciune a întregei regiuni. Urechile aşezate inegal, cea dreaptă mai jos, cu pavilioanele îndepărtate Şi lobulii liberi. Dinţii defectuos implantaţi, cu deosebire incisivii supe- riori, cari faţă de cei inferiori se găsesc mai înăuntru, așa că arcadele dentare prin aplicarea lor lasă să proemineze dinţii inferiori. Bolta pala- - tului destul de adâncită. N: iei .o altă anomalie din partea cavităţii bucale. Deasemenea nimic de notat în conformaţiunea mamelelor, a organelor ge- nitale și a, sistemului. osos, Organele interne nu prezintă nimic obiectiv, Găsim însă în mod manifest un cortegiu de simptome de domeniu nervos, Strâmtoarea câmpului vizual apare vizibil la ochiul drept, oarecari tur- burări în recunoașterea culorilor, iar subiectiv apariţia în câmpul vizual a unor puncte negre mișcătoare ce aduc o obnubilaţie momentană a, vederii. Celelalte simţuri funcţionează normal, Ca turburări de sensibilitate e de notat o lipsă de sensibilitate în jumătatea, corpului stâng; este ceeace numim o hemianestezie mai accentuată pentru tact şi mai întârziată în reacţie pentru înţepături. Aceiași anestezie din ambele părți se constată în mucoasa buco-faringiană.. Nu constatăm "puncte eristorogene. vădite. afară numai de o uşoară hiperestezie la. presiunea, ovarului stâng şi care se trădează prin schimbări în fizionomia examinatei. -Manifestaţiuni mor: bide isterice de altă natură, lipsesc cu totul; de asemenea, alte turburări srbieetive sunt nule: somnul liniștit, neîntrerupt de visuri fantastice sav terifiante; apetitul normal, - :  - o i 2. Starea psichică, __ Tăcută, cu un aer de umilinţă şi de resemnare. E. N. însoțită fiind de un jandarm, păşeşte încet Şi greoiu în cabinetul Judelui-Instructor unde noi ne aflăm, pentru a o examina pentru prima pară, “ -. O clipă se opreşte în loc, priveşte împrejur şi pe dată ia o atitudine plecată, fixând cu ochii pardoseala încăperii. Nu se așează, pe scaun, decât în urma, insistențelor noastre repetate. Pe figură se citeşte o durere sufle- tească și o timiditate pronunțată. Apare perplexă, suspină des, îşi frânge mâinile, întâiu păleşte apoi roșeşte, în acelaş timp învârteşte între degete un medalion, atârnat în jurul gâtului: singurul suvenir rămas dela, iubi- lul său. | . | Ea își dă seama, dece este adusă în faţa noastră. Se arată docilă, cău- tând să ne răspundă la, întrebările ce-i adresăm, dar ne dă răspunsuri sa- cadate, scurte și întretăiate de lungi pauze. 

8595. — Dr. A, Minocici. Tratat de Medicină Legală. | a
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Când i se vorbeşte rar ridică privirea să se uite în ochii noştri, mai 
ales când prin chestiunile ce-i punem îi cerem imperios a ne da lămuriri 
mai exacte asupra unor fapte întâmplate, cari prezintă unele puncte de 
contradicţie cu depoziţiuni și afirmaţiuni ale martorilor. 

Narează monoton şi cu dese întreruperi. Recunoaște fără, cea mai 
mică ezitare atentatul săvârșit, ne expune împrejurările în cari l-a comis, 
vede într'ânsul cauza arestării ei şi-l justifică totdeodată prin următoarele 
cuvinte: „Am vrut să-l omor, fiind-că nu mă iubea, pe când cu îl îiu- 
beam mult”. 

Toată viaţa ei ne-o povesteşte, deşi cu puţine. amănunte, cu multă 
exactitate, coordonând cu destulă preciziune evenimentele în succesiunea 
lor în timp. Povestirea o face în lambouri de fraze, fraze plate și fără 
detalii, adesea ori întrebările noastre trebuind afi fi repetate. 
- Dificultatea aceasta în expunere nu. e de atribuit unei turburări de 
momorie, care e intactă, ci lipsei de un capital de cuvinte și idei suficiente, 

"sărăciei bagajului de noţiuni superioare, abstracte, — lipsă care, la .rân- 
- "dul ei, nu are drept cauză esenţiălă absenţa instrucției; ci o stare consti-. 
tuţională specială inerentă mentalităţii Elenei N.; este. un grad. destul de 
“vădit de debilitate mintală, care se afirmă atunci când încercăm să exa- 
minăm mai amănunţit mecanismul proceselor psichice mai complicate: ju- 
decata, raţionamentul, simţul. ctitic. a 

La obiecţiunile noastre, atunci când. relevăm o absurditate manifestă 
în legătura și logica unor evenimente, E. N. răspunde cu -o argumentare . 
slabă, copilărească. Deopildă: „I/am iubit pe G.. pentru că a fost gentil 
si delicat”. La fel ar fi trebuit să explice și restul relațiunilor ei cu 
Italianul. R., care deasemenea s'a purtat cu ea gentil și delicat și pe dea- 
supra cheltuia cu ea. Dar, cum ne declară E. N., ca nici n'a încercat să-l 
iubească pe R., ci dimpotrivă dela început a avut pentru cl un fel de aver- 
siune, prin nimic justificată; dacă totuş a trăit un timp cu dânsul, mobilul 
a fost intereşul material. 

O lature a psichicului ci trebue lămurită. Dacă după cum argumen- 
tează E. N. l-a iubit pe G. fiind-că era „gentil şi delicat”, era foarte logie 
și firesc ca, atunci când iubitul său s'a arătat rece și brutal, când la măr- 
turisirile ci de dragoste pătimaşă răspundea prin indiferență şi cuvinte 
grosolane, — era logic şi firesc, zicem, ca această patimă să se potolească, ' 
dacă nu chiar să se transforme în indiferenţă şi dispreţ. Așa e natural să 
se petreacă în iubirea normală echilibrată. Explicaţia pasiunii oarbe a 
Elenei N., o putem găsi în starea unei afectivității anormale, în hipertrofia, 
manifestaţiunilor sentimentale. Aceiaşi exagerare a. vieţii afective explică 
anihilarea voinţei, şi așa destul de slabă, datorită unui fond constitu- 
țional debil, propriu personalităţii E. N. a 

„ Tubirea desechilibrată pentru G. rezistă şi acum când “îi zugrăvim 
persoana iubitului ei în culorile cele mai întunecate, arătându-i că n'a, fost 
din partea lui decât un simulaeru de -pasiune, o dragoste din piesele de 
teatru: cu o tenacitate exemplară ea nu vrea să renunțe “la dânsul, e 
încredințată că l-ar putea recuceri. Vede realitatea — dar psichoza o îm- 
piedecă să judece altfel decât prin prisma patimei oarbe. a 

Coneludentă în această privinţă este următoarea scenă petrecută sub 
ochii noștri. într'una din ședințele dela, Institutul „Caritatea“: la un mo- 
ment dat, întrebată dacă mai doreşte să-l vadă pe G. care sar găsi în
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camera de alături, ea tresare din starea quasi-melancolică în care. se 
află, figura îi surâde şi vijelios se repede lu ușa camerei învecinate, o des- 
chide brusc și caută zadarnic pe obiectul pasiunii mistuitoare. Numai la 
G. se gândeşte, numai pentru G. simte. , 

La examen, celelalte procese psichiee şi intelectuale ne apar normale. 
Cunoaște anturajul și pe noi. In Institut are o conduită exemplară, își dă. 
seama, unde se găseşte şi protestează chiar atunci când este mai. iritată, 
dece a fost internată printre alienaţi. Nu prezintă 'turburări mintale de 
nici un ordin, nici iluziuni sau halucinațiuni, nici manifestaţiuni deli- 
rante ori cât de ușoare. a 

La Penitenciarul Văcărești are aceiași conduită ca şi în Institutul 
Caritatea. - 

V. Discuţiunea faptelor şi a observaţiunilor clinice. 

Din întreaga serie de consideraţiuni aci relatate, sunt de reţinut, ur- 
inătoarele puncte și date importante: | | IE 

]. Este vorba de o fată de 18 ani, aparţinând unei familii onorabile 
şi care după un train calm, petrecut în mijlocul acesteia şi nemarcat de 
nici un evenimenţ izolat, la un moment dat își părăseşte părinţii şi orașul 
natal, în scop de a veni la Bucureşti în căutarea, unei situațiuni mai bune: 
şi mai cu seamă svre a ajuta.pe sora sa. La început E. N. a fost harnică 
şi a avut o conduită bună. a A a 

2. După un episod de o scurtă durată (legătura pasageră cu Italianul! 
R.) se plasează cel de o importanţă 'covârșitoare: convieţuirea cu studen-: tul G. | | De a 

Studentul G., o. natură versatilă, un caracter instabil, cu'o tonalitate 
în umoare ce atinge toate 'samele cele mai contradictorii de veselie și 
întonecare, a, ştiut, printr'un rafinament propriu inteligenţelor- superfi: 
ciale, să ademenească. o fiinţă rătăcită, lipsită de instrucţiune, mai mult 
naivă și mai presus de toate de o slăbiciune manifestă sub raportul jude- 
căii și al voinţei. EI a ştiut să simuleze iubirea, pe când ca, l-a iubit în 
realitate şi cu o pasiune excesivă, nebună, un; adevărat amor desechilibrat. 
„Și indiferent'la dezastrul sufletesc ce pricinuia, G- n'a încetat; prin 

intrigi de dragoste și prin țesături de gelozie (vezi scrisorile ce 'se află. 
la dosar), s*o menţină sub imperiul patimei care o aruncase în braţele lui, 

- din care fata cu psichicul ei bolnav își făurise un idol. 
Dar prin însuș firea lui, G. nu putea persevera în linia de. conduită 

calculat adoptată faţă de E. N., pe care încetul cu încetul a părăsit-o. Iar 
nenorocita n'a 'dezarmat nici în faţa evidentei, pentrucă era pradă a unei 
adevărate obsesiuni amoroase. Limitele acestei afecţiuni psichice nu erau 
însă depășite, ca să intre în domeniul morbidităţii, apărând sub forma ace- 
lei manifestaţiuni ennoscută sub numirea de erotomanie, adevărată alie- 
naţiune. | Da | 

Starea anormală a fetei E. N., deși în aparenţă împrumută câte-va, din 
caracterele crotomaniei, de fapt; însă diferă de aceasta, destul de simţitor. 
În erotomanie amorul pentru persoana uncori abia văzută şi cunoscută este 
excesiv, persoana aceasta e exclusiv idealizată și obiectul iubit apare ca o 
divinitate ce nu e nici de cum 'profanată prin sărutări sau prin atingeri 
sexuale. Este deci amorul — obsesiune care se produce ca un irăznet, 
Pe când la E. N. nu s-a petrecut astfel. L-a cunoscut pe G. şi n'a început 
să-l imbească decât, când s-a convins că e „genkil şi delicat”, convingere ce
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Şi-a, creiat-o şi cu privire la actul sexual care — deși a arătat pentru el 
puțin imbold, — n-a lipsit cu desăvârşire, 

Aşa că legătura între G. şi E. N. ne apare aproape firească, însă 
numai iubirea din partea, ei o vedem luând caracterul și proporţia unei 
pasiuni neînfrânate. a 
„Dar toată această, succesiune de acţiuni, purtarea şi atitudinea din par- 

tea ei devin condiţionate de fondul de debilitate ce ne apare clar în lumina. 
cercetărilor noastre. Pe de o parte buna 'ei credinţă, aproape oarbă, pre- 
cum și naivitatea, pe de altă parte sugestibilitatea şi credulitatea faţă de 
absurdităţile ce-i debita amantul său constitue o probă peremptorie. In plus 
lipsa efectivă, de fren voluptiv a, redus-o la iubirea neînfrânată și a con- 

__dus-o totodată la rezoluţiunea ultimă. - 

V. Concluziuni 

Din cele mai sus expuse suntem îndreptăţiţi a: răspunde chestiunii . 
puse de d-l Judecător de Instrucție: „Dacă prevenita: E. N, este sau ne 
în plenitudinea, facultăţilor sale mintale și -prin urmare 'responsabilă de 

“ fapta sa” că: - 
Prevenita E. N. se găsește relativ în plenitudinea facultăţilor sale 

mintale, prezintă însă un grad de debilitate mentală în ceeace priveşte - 
funcțiunile superioare ca, judecată, voință și afectivitate, debilitate dublată, 

__ prin existenţa unor uşoare manifestaţiuni anormale nervoase, quasi-is- 
terice, cari o împiedică de a-și da seama de realitatea, faptelor și ca. altare 
poate fi considerată ca parțial responsabilă de fapta ce i se impută. 

Bucureşti, Iulie 1905. (s) 

31. ASFIXIE PRIN PĂTRUNDEREA MATERIILOR ALIMENTARE 
VOMITATE IN CĂILE AERIENE (ASPIRAȚIUNE) 

I. Preambuluil : 

IL. Istoricul. — In seara. de... G. M., Polonez, 22 ani, mepanie, 
după ce a stat la masă cu tatăl său, s'a dus la-o cafenea din Calea 
Moşilor ca să bea un ceaiu. După ce a privit:la un joe de biliard, iese 
în curtea cafenelei, spre a alunga nişte copii cari făceau zgomot; deo- , 
dată, cade jos şi încetează din viaţă. , 

- Tatăl decedatului declară, că G. M. era de mult cardiac şi, cu o săp- 
tămână înainte de moarte, suferise de friguri palustre. 

III. Descrierea faptelor . 

La autopsia făcută a doua zi, am constatat următoarele: 

A. Examenul extern.— Cadavrul e al unui bărbat de 22 ani, foarte 
bine constituit şi desvoltat, cu talia de 1. m. 67 și greutatea de 61 kgr. 

Rigiditatea, cadaverică, persistă; putrefacţia, nu este începută; pe 
părțile decliva se găsesc largi pete de lividităţi cadaverice. Faţa este ciano- 
zată; limba, e prinsă, între dinţi. Ochii sunt întredeschiși, pupilele contrac- 
tate. Din gură se scurg materii alimentare formațe în' mare parte din 
fasole uscată fiartă. " , | , 

„Pe corp şi membre nu se găsește nici un semn de violenţă.
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B. Examenul intern..— a) Capul şi cavitatea craniană. Nici-o par- 
ticularitate patologică demnă de luare aminte la craniu şi la organele -meningo-encefalice. A - a 

b) 'Toracele şi cavitatea toracică. — Plămânii, cari debordeăză puţin 
din cavitățile lor, prezintă aderenţe pe părțile laterale. Numeroasă echi- 
moze punctiforme sub pleurgle viscerale. Pe suprafaţa de secţiune, țesutul pulmonar are o culoare. roşie deschisă, iar întreg. parenchinul este -infil- 
trat cu numeroase focare hemoragice, sub forma unor noduli - (dela mă- 
rimea unui bob de linte la aceea a unui miez de alună) parte confluenţi, 
parte diseminaţi. Țesutul pulmonar, elastic şi uşor congestionat, crepită. 

Pe întregul traect al căilor acriane, în nas, gură, faringe, laringe, 
irachee şi bronchiile mari şi mici se găsesc . materii. alimentare, 'cari le 

„umplu complect, astupându-le lumenul. Esofagul este şi el plin cu materii 
alimentare la fel cu precedentele şi venite din stomac. . 

Corpul tiroid e puţin mărit de volum. :: Da a 
Inima, uşor mărită de volum, are cavitățile pline cu sânge lichid. Miocardul ventriculului stâng, puţin dilatat, e un focar de inflamaţiune 

înterstiţială, localizată, de predilecţiune în zona mușchilor papilari ai val. - 
vulelor mitralei. Stâlpii acestor valvule sunt hipertrofiaţi, transformați 
aproape complect în ţesut fibros. Valvulele acestui orificiu sun puţin în- 
groşate, însă ele sunt complect insuficiente prin retracţiunea, scurtarea, 
îngroşarea şi fibroizarea prin rigiditatea cordajelor ei tendinoase' (insu- 
ficienţă, mitrală, miocardită, eroică, scleroasă,), ” ii | 

” Sigmoidele aortice sunt puţin fenestrate. Niei o altă leziune cardio- 
arterială. aa IE a CI - 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Stomacul conţine 800 gr. 
de materii alimentare formate din fasole uscată, morcovi şi: bucățele de 
carne, răspândind un miros de. murături. Mucoasa, gastrică este hipere- 
miată,. intactă, afară de porţiunea cea mai declivă a marei curburi, unde 
ea „este în ramolire. (gastro-malacie), .. sii | 

Intestinele, destinse de gaze, conțin materii digerâte şi o mare canti- 
tate.de lichid tulbure gălbuiu. |. Ra i ” 
+ Splina, mărită, de- volum, are capsula, vânătă, cenușie. Pulpa, roșie 
închisă, e presărată cu numeroşi foliculi splenici, opalescenţi, de mă- 
rimea, unor boabe de meiu, dând acestui organ un aspect de splină amiloidă 
(sagou-miltz). N i Ea . 

„: Ficatul, foarte puţin mărit de volum, 'e intens congestionat. Capsula, 
translucidă; suprafaţa, de secţiune e netedă, brună-roşie închisă. Vasele 
intra-hepatice sunt pline cu sânge.. | - a a 

„. Rimichii sunt hiperemiaţi. 
Băşica urinară goală. 

IV. Concluziuni - i 
1 Cadavrul nu are pe corp şi membre nici un semn de violență. -- 

2. Cauza morţii a fost asfixia prin alimente. i 
3. G. M. suferea de o boală de inimă şi, în momentul unei sincope 

„ venindu-i să verse, materiile alimentare vomitate i-au pătruns în căile res- 
piratorii, producându-i moartea fulgerătoare. „. . sr i E - ” - 
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32. ASFIXIE. PRIN GAZE MEFITICE 
| (n haznaua unei privăţi) - 

I. Preambulul: | 

II. Istoricul.— In noaptea de 10 spre 11 Iunie 1900, nişte curăţitori 
de latrine mai aveau să scoată ultimul transport dintr'o privată. Unul din 
ci, numit; Toan Lăbău, Român, momit de bacșișul făgăduit de proprietarul 
caselor, s'a lăsat pe 6 scară în hazna pentru a -curăți ultimele resturi ce 

- se găseau pe fund. După două minute, cei de afară aud strigând: „AMor!“, 
Coboară îndată în hazna, de unde-l scot pe Lăbău mort. 

III. Descrierea faptelor 

La autopsia tăcută constatăm următoarele: 
A. Examenul extern. — Cadavrul e al unui tânăr de 21 ani, bine 

constituit și dezvoltat, talia 1. m. 50, greutatea 49 kar. Da 
Rigiditatea este generalizată. Putrefacţia nu este începută. Corpul 

exală un miros puternic de materii fecale. . 
Faţa, şi unghiile sunt; cianozate. Ochii închiși. Pupilele mult dilatate. 

Epidermul depe palme puţin macerat. Unghiile au la baza lor puţine ma- 
terii fecale, . aa ” Epidermul depe piept are aspectul pielei de găină. . 

La gură se găsește un depozit de o spumă, fină albicioasă, iar în nas 
spumă roșiatică, = ! 

In partea laterală siângă a nasului, se găseşte o eroziune de 1 em., 
umedă şi sângerândă. Intregul nas e acoperit cu miei sgârieturi puncti- 
forme. - | - 

Prin. urechi nu se scurge nimic. , . 
Pe.partea, laterală stângă a toracelui, corespunzător coastelor a IX-a și . 

a X-a, se găsesc 3 plăci pergamientate având direcţiunea coastelor. 
__B. Examenul intern. — a) Capul şi cavitatea craniană. — Oasele'ca- 

pului intacte. Meningele sunt edemaţiate, se ridică ușor, 
Substanțele cerebrale congestionate, de culoare închisă. In substanţa, 

albă, se vede tracetul vaselor prin culoarea, neagră vânătă a sângelui pe 
care-l conţine. 

b) Toracele şi cavitatea toracică. — Plămânii, cari umplu complect 
cavitățile pleurale, sunt liberi. Culoarea, şi aspectul suprafeţei lor e aceea 
a plămânilor de copil care n'a. respirat. Pe secţiune se scurge o'spumă fină 
roşiatică şi foarte abundentă. Plămânul pluteşte între două ape. E o în- tensă congestie și edem pulmonar, In parenchim se găsesc focare de hemo: 
ragie confluente şi ocupând zone intense. Sub pleură: echimoze puncti- forme, confluente. N a 

Laringele are pe faţa anterioară, numeroase echimoze mai mari. Tra- cheea și bronchiile congestionate şi presărate cu echimoze punctiforme, 
confluente. In înteriorul gurii şi pe 'traectul esofagului, multă spumă ro- 
şiatică amestecată cu urme de materii fecale. Spuniă roșiatică în întregul 
arbore laringo-tracheo-bronchic. " 

Cordul contractat. Endocardul alb, lăptos. Sigmoidele aortice sunt 
"puţin  fenestrate. Musculatura bună. Cavităţile pline cu sânge negru 
sirupos, 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Stomacul, destins de gaze, 
conţine 300—400 pr. de materii fecale lichide, cu o- nuanţă verzue în- 
chisă, formate din bucățele foarte mici, cari înoată întrun. lichid (ma-
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terii fecale înghiţite). Mucoasa e foarte congestionată, roşie, vânătă, uni- 
formă; mucoasa doudenului are acelaş aspect; . 

„ Intestinele sunt foarte congestionate; ele conțin materii alimentare șo- 
franii moi, digerate, şi în cari se găseşte mult usturoiu verde Şi în mare 

"parte întreg nemestecat. - : 
* Picatul ceva mărit. Capsula puţin îngroșată, cu zone albe lăptoase 

de hiperplazie conjunctivă. - . E 
Consistenţa, parenchimului — de culoare roşie brună-închisă — e 

crescută (degetul întâmpină o rezistenţă anormală la apăsare); cl e foarte 
congestionat. Pe suprafaţa de secţiune se scurge mult sânge negru sirupos. 

In vezica biliară 10—15 ce. de bilă. ” 
- Splina are capsula albicioasă vânătă, puţin zbârcită. Foliculii, apa- 

renţi, convergează în parte pe zone diseminate. Pulpa, neramolită. 
Rinichii tari; capsulele se desfac în lame subţiri fără a interesa sub- 

stana corticală. Ambele substanţe, cu aspect; tigrat de culoare roşie-brună 
închisă, sunt foarte conpestionate. 

Băşica urinară conţine ca 200 pr. de urină. 

1V. Concluziuni | | să 
1. Pe corpul şi membrele lui Ion Lăbău nici un semn de violenţă. 
2. Moartea. a, fost violentă şi datorită astixiei prin gaze mefitice. 
3. In timpul asfixierii, Ion Lăbău a făcut mișcări de deglutiţie, în- 

ghiţind o cantitate de materii fecale. ” 

33. ASFIXIE TOXICĂ PRIN GAZE MEFITICE 
(culcat întrun grajd) 

I. Preambulul: ” 

II. Istoricul. — Servitorul Şandor, Ungur,. căsătorit, s'a culeat în: 
seara de.... întWun grajd mie cu' ușile! închise şi în care se găseau 
cinci cai. El a fost găsit dimineaţa aproape asfixiat și transportat la 
spital unde a murit. , 

“III. Descrierea faptelor. a NE 
La autopsia- practicată a doua zi, am constatat: RI ! 
A. Examenul extern.— Cadavrul e al unui bărbat tânăr de 25 ani, 

bine constituit şi desvoltat. Rigiditatea dispărută. Putrefacţia începută. 
Ochii și gura, închise. Corneele opace, pupilele dilatate. Extremităţile de; 
getelor cianozate. Pe nas se scurge o spumă fină. pi 

B. Examenul intern. — a) Capul şi cavitatea craniană. Nici o ună 
de violenţă, Oasele intacte, meningele subţiri foarte hiperemiatie. Substanţa 
cerebrală foarte hiperemiată, cca cenușie are o culoare de ciocolată ; ; cet, 
albă presărată pe secţiune de numeroase puncte roșii. i 

b) Toracele şi cavitatea toracică. — Plămânii, cari umplu 'complecţ; 
cavitățile pleurale, au suprafaţa lor presărată cu echimoze şi pe alocuri 
cu pete verzui. Ei sunt hiperemiaţi şi crepită. Bronchiile şi trachea, conţin 
puţină spumă mucoasă acoperită cu un mucus fin, exalând un miros fetid, 

Cordul mare, flase, palid. Cavităţile sunt, pline cu sânge negru coa- 

c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Stomacul,  destins “prin 
gaze, conţine ca la 20 grame de o substanţă lichidă cu. miros cadaveric.
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Ficatul mare, gros și hiperemiat, 
„Splina mare, de culoare albăstrue; substanţa difluentă, a Rinichii normali. Capsula se ridică fără a târă din substanţa corticală, care este subţiată (4—5 mm.). Da Intestinele conţin materii fecale lichide, limbrici şi o tenie. 

IV, Concluziuni 

1; Cadavrul: mare pe corp şi membre nici in semn. de vislenţă. 2, Cauza morţii a fost asfixia toxică prin găze mefitice emanate din grajdul în care a dormit sevitorul Şandor. 

  

34. ASFIXIE PRIN SCUFUNDARE ÎN FĂINĂ DE GRÂU 
1. Preambulul: | 
II. Istoricul. — In moara O. din Bucureștii, înt'o “sală dela al: 3-lea etaj, se găsește despărțită, o magazie de scânduri de următoarele dimen- siuni: 4 m, lungime, 3,85 lăţime şi 4,10 m. înălţime. In ea Se găsea. vre-o două vagoane şi jumătate de făină. Intrarea în această magazie este pe sus, printr'un chepeng prin care se poate cobori un: om pe o scară. In colţul magaziei dinspre scară se află un burlan cu diametrul de 40 cm., pe unde se scurge făina, în jos într'o altă magazie. Când magazia de sus se umple; „întră un Iuerător care, cu ajutorul unei lopeţi, împinge făina spre burlan. In ziua de... . la orele 10 a. m. un lucrător se găsea la, gura burla- nului pe unde se scurgea făina, din magazia, de sus. Deodată vade că făina nu mai curge, iar cureaua depe roaia mașinii a căzut. Atunci el se duce repede sus la gura, magaziei corespunzătoare și vede că făina toată era grămadă deasupra burlanului. și nu se vedea din făină, decât coada unei lopeţi. 

i Gândindu-se că s'a, întâmplat vre-o nenorocire, adică că a căzut făina peste Nicolae Florea care lucra, acolo, dă alarma. După ce se dă la o parte vre-o 3.000 kgr. de făină. se scoate cadavrul lui Nicolae Florea .care se Băsea deasupra burlanului. 
Acest lucrător voind a-și face o ţigară, în momentul când se aşezase - Jos, s'a prăbușit făina peste dânsul asfixiindu-l. a 

III. Descrierea faptelor: Autopsia 
Cadavrul e al unui tânăr de 20 ani. , .. „- Suprafaţa corpului, pe care nu se găseşte nici un semn de violenţă, e acoperită cu un gros depozit de făină. In jurul gurii şi al nasului se găseşte o materie păstoasă albă Bălbue, ” CN Pe tap nici un semn de violenţă. Sub pericraniu găsim numeroase echi- moze de mărimi variabile (asfixice). Meningele foarte hiperemiate și ede- maţiate, Sinusurile pline cu sânge negru sirupos. 

- Cacitatea bucală e plină cu un dop consistent format din făină, care ocupă tot faringele şi intrarea. laringelui. | - „ Esoflagul e plin. cu făină care formează 3 dopuri mari cât o nucă: unul la intrarea laringelui, altul la mijlocul esofagului și al treilea aproape de cardia. E e e N N In trachec, în bronchiile mari, în bronchiole până, lă cele mai fine, ra- mificaţiuni se găsese dopuri de făină, - | | Ma „In cacitatea abdominală toate organele splachnice sunt congestionate.
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Stomacul conţine ca la 200 gr; de o maiterie. păstoasă albă. Beşica urinară goală. . - 

1V. Concluziuni 

Î. Cadavrul, cu faţa, corpul și membrele acoperite cu un gros depozit de făină, nu are nici un semn de violenţă. - E DC 2. Cauza morţii a fost asfixia datorită astupării căilor. aeriane cu' făină în urma scufundării întregului corp într'o cantitate mâre de făină. 

  

35, ASFIXIE PRIN BOL ALIMENTAR 
1. Preambulul: 

II. Istoricul.— In seara de.... Johann Tott, German, giuavaergiu, pe când mânca într'o cârciumă, se opreşte brusc, începe să răsufle cu greutate și, căzând jos, încetează din viaţă. Era un alcoolic inveterat., 

III. Descrierea faptelor 

La autopsie constatăm: | . , . 
A. Examenul extern.— Cadavrul e al tinui bărbat bine constituit și desvoltat, având cetatea de 73 âni, talia, 1,68: m., greutatea 61 kgr. 
Rigiditatea cadaverică, persistă, putrefacţia nu este începută. Pe păr- „ile deelive se găsesc largi şi difuze pete livide. Ochii sunt intredeschişi. Pupilele contractate. Faţa este intens congestionată, cianozată. Prin anus 

S'au scurs materii fecale. e 
Pe corp şi membre nu se găseşte nici un semn de violență; 
B. Examenul intern:— a) Capul şi cavitătea craniană. Dura-mater este îngroșată, fibroasă, sidefie; ea se desface cu multă, greutate depe ” suprafaţa osoasă endocraniană, a, calotei, iar în regiunea frontală este com- plect aderentă şi nu se poate desface decât în făşii lamelare (pachimenin- gită cronică, sâleroasă). , 

" Meningele subţiri sunt transparente. Spațiile araenoidee sunt infil- trate cu o mare cantitate de serozitate limpede, transparentă care dă me- ningelor un aspect gelatinos (hidrocefalus externus). Meningele nu inte- * resează în ridicare substanţa, corticală cerebrală. . SR " „_ Substanțele nervoase encefalice sunt hiperemiate. Ventriculii laterali sunt; dilataţi şi plini în esces cu lichid encefalo-rachidien. | 
Orificiul: glotei complect; astupat de un bo! alimentar format dintro bucată de carne nemestecată bine, și măsurând 4X5 cm. 
In trachee se găsesc resturi de materii alimentare ce se întind până în ramificaţiile mari ale bronchiilor, 
Mucoasa laringo-tracheo-bronchică este hiperemiată, 
b) Toracele şi cavitatea toracică. — Plămânii umplu complect cavi- tățile pleurale. Plămânul stâng prezintă aderenţe pe faţa posterioară. Echi- ” moze punctiforme diseminate sub pleurele viscerale. 
"Țesutul ambilor plămâni este intens hiperemiat și edemaţiat. 
Nu se păsese focare hemoragice -în 'parenchimul pulmonar. 
Inima. Simfiză pericardică complectă, veche. Hipertrofie concentrică a ventriculului stâng. Endocardul stâng puţin îngroșat. Câteva plăci gră- soase pe endartera aortei. Miocârdul brun, moale, friabil. 

„c) Abdomenul şi cavitatea abdominală. — Stomacul conţine materii alimentare de curând inge rate, în cantitatea de.200 gr., formate din varză
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tocată și pâine. Acest conţinut răspândește un miros puternic de vin. 
Mucoasa gastrică, îngroșată, e hiperimerică. 

„In: intestine se. găsese materii moi, digerate.. 

Pevisplenită adesivă cu atrofia parenchimului splenie. 
Ficatul gras. Rinichi de arterio-seleros. 
Băşica urinară e goală. 

1Y. Concluziuni. 
1. Cadavrul nu are pe corp și membre nici un semn de violenţă. 
2. Cauza morţii a fost asfixia prin sufocare consecutivă astupării că- 

ilor aeriane cu o bucată de carne. 
3. Individul trebue să 'se fi găsit în stare de beţie, în momentul când 

"s'a înnecat, de oarece conţinutul stomacului exala un puternic miros de 
băuturi spirtoase. 

— SFÂRȘITUL VOLUMULUI 1 — 
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Fodâre VI; 8, 11, 14, 22, 23, 33; 383 
foile de examen 621-692 - 
Fonblanque 14 
Forel 772; 905 
Forgeot (metoda) 653 
Fortunatus Fidelis 8, 11, 12, 13 
fotografia îndiciară 354, 360-1 
fotografia:  (masa' de-) 362 
fotografiare (scaunu! de-) 364. 
Foville 919 
fractură (reducere - responsabilitațea 

medicului) 267 DR 
Fraenkel 580 
Freud 112 
Friedenthal 605 
Friedrich 32 
Fubrmann 566 

Galien 2 
Galipe 537; 605 
Gallois 199 . 
ganglionii limfatici (leziunile) 463 
ganglionii semilunari 476 
gangrenă 250 
Garnier 324 
Garofalo 321 
Garraud 193 
âlul (examenul) 441, 445 . 

faudelis 14, 24 
Gautier 167 | 
genitale (examenul organelor-) 406 
Gerando 164 - 
Gilbert-Ballet 30+ 
Gilbert-Heger 591 
Glânard-Cazeneuve 548 . 
gloanţele descărcate(stabilirea număru- 

lui) 367 
glonte (examenul unui-) 860 . 
gonococul (identificarea) 591-4 
Gordon-Smith 14, 24 
Gosse 362 
Gosselin 585 
Goyau 228 , 
Gram (coloraţia) 592-3 
Grancher 169 E . 
ratuitatea serviciilor medicale 283 . 
regorjew 568, 590 : 

greutatea principalelor. organe 4171-21 
Gruber 575 . 
Guerier 260 
Guidicionus.8 
Guignard 582 
Guy-Patin 15 | 
gura (examenul) 445. 

HI 

Haberda' 700 
Harrier 239 
Hebenstreit”8, 14, 23, 33 
hematemesă (sânge de-) 577



hematii (caracterele) 553-4 
hemolisa 458; 571=3 
hemoptoic. (sânge) 577 
Henri-Robert 233 
hermafrodiţi morali 651; 
Hilt 588 
hiperestesia sexuală 780 
hipnotizatori 103 
-Hippocrat 2; 115, 165, 277 
histologice (examen) 867 
Hoffbauer 32 . 
Hofman VI; 8, 14, 23, 34; 297; 310; 

505, 518, 703 
homosexualitatea 171, 781 
Hope-Seyler 540, 562 
Hubert 286 
|Hussan-Sarda 556 

713 

YX 

" Identitatea 397; 517, 519 
igiena industrială 183 
ikyel de Rip 14, 24 
imbalsamarea 447 
îmbrăcămintea (examenul) 365 
impozitul (plătit de medic) 123 

" împresiunile (foaie de examen) 651 
imprudenţe (medic) 270 
incapacitatea de a primi liberalităţi 138, 

151 ; 287, 289 
' inchiziția (rolul medicului) 4 
incompatibilităţi medicale 121 
infecţie (medicul atins de 0-) 255 
infirmierii 136 * 
îngropat de. viu.880 | 
inima (examenul) 452-5 
inima (leziunile) 459-60 
injecție deslănţuitoare 574 
injecție preparantă: 574 
înnec (moartea prin) 456; 644 

" înnecat într'un lighean cu apă 883 . 
inoculări 134 
inspectorii şcolari (medici) 128 ” 
Institutele de Medicină Legală 24-30 
Institutul Medico-Lega! din Bucureşti 

(vederi) 35-96 
instrumentar (arsenalul) 390, 396 
înţepătură de purice (sânge) 579 
internare nejustificată 750. 
internii spitalelor 136; 288 
intervale lucide 923 
intervenţie chirurgicală (accident) 253 
intestinele (examenul) 471 
intestinele (leziunile) 472-4" 
intra-uterină (respiraţia): 505 
inversiunea 771,781 
Ionescu-Dolj 193, 194 : 
istoricul (raport) 696 
izolarea cazurilor suspecte (responsa- 

bilitatea medicului) 132; 269 

4 

aumes 605, 612 
ohannet 605 . 7 
olly 804 :   

947 

„Judecata lui Dumnezeu“ 11 
judecătorească (organizaţia—) 174. 
Jurământul lui Hippocrat 9 
jurământul Facult. din Montpellier 9% 
Jurământul expertului 338—346 
jurământul (depoziţia orală a exper- 

tului) 716—17 
Justinian (legislaţia, în ce priveşte ex- 

pertiza) 2, 10; 2 

BE 
Kaehler 253, 258 
Kastle 551 
Kira 781 
Klein 576 
Klose 23 
Koelliker 588 
Kolislko 700, 703 - 

. Koltzoft 588 
Krafft—Ebing 322; 7711—2, 714—5; 

780-1; 905, 924 - 
Kratter (procedeul) 564; 605 
Kunkel (procedeul) 562 

L 

laboratoriile de analiză 155 
lLacassagne 11; 8, 9, 14, 23, 34; 107; 

232, 234; 304, 321, 376; 520, 563, 567, 
570-1, 582; 603, 6, 698; '700, 702, 
718, 718, 179; 94 

L.afosse 13, 14, 23 
Lambert (Marcelle) 605, 618 
Landois 566. 
lapte (pete) 595 
laringele (examenul) 446 
Lateux (procedeul) 613 
Laugier (procedeul) 590 : 
lăuza (foaie de examen) 668. 
Lazaretti 23 
Lecha—Marzo 556, 587 - 
Leclercq 567, 574, 585, 587, 588; 600 
Lee 24 
Leeuwenhoek 588 
Lefebvre 600. 
Legea Salică! 4 DE 
Legea celor 12 Table 2 2 
Le Gendre 232 
Leges regiae 10 
Legrand du Saulle VI, vru 9, 14, 

23, 25,:32—4, 9%; 232, 234, 37: 303, 
305, 309, 335; 920, 922, 924 

Lemoine: 566 
Lender 603 
lepădare provocată prin lovire 910 
Lesser 507 
Letulle 383; 701 
Levăsseur 14 , 
Lex Alamanorum 3 
Lex Aquilia 3 

"Lex Cornelia 2 
leziunile parazitare 514 
libera practică 104 
liberalităţi în favoarea medicului (anu- 

larea) 289, 291
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libericid 896, 898 . 
lichidul amniotic (pete) 596 
lichidul lui Babeş 555 
lichidul lui Malassez şi 
lichidul lui Ranvier 555 
lichidul lui Roussin 554 
lichidul lui Schultze 555 
lichidul lui Taylor. 554 
lichidul lui Vibert 555 
lichidul lui Virchow 541, 547, 554 
Liman 14 
limfatice (vasele) 463 
Linn€ 588 
Linnossier 566, 570 
lividităţile cadaverice 422 
Lloye (Paul) 509 
Lobstein 33 
Locke 322 
Lombroso 14; 231, 297 
Longinescu (S. G.) 16 
loviturile (stabilirea numărului) 369 
luxaţie (reducere-responsabilitatea- me- 

„dicului) 250, 269 

NM 
măduva (examenul) 509 
Magnan 905 
Mabhon 8, 14, 22, 23 
Majno 106 

” Malassez 553 
maltratarea copiilor 210; 896; 898, 901 
maltratarea pacienţilor 260 
mamelele (examenul şi leziunile) 439 
mania acută 824 
mania raţionată 817 
Marc, 9, 14, 23; 535;:775 
Mario 324 
Martinotti 384 
Marton—Still€ 14, 24 
Marz 542, 543, 575 
Maschka 14, 23;503-4 . 
masoșismul (larvat) 780 
Masson 539, 547 
masturbarea 774 
materii colorante 
Mathissen 14, 24 
Maudsiey 322 
Max Simon 115, 165; 233, 240 
meconium (pete) 598 
medic (cetăţean străin) 288 
medic de circumscripție rurală 339 . 
medic consultant 295. " 
medic curant 172, 179, 183; 245; 751 
medic (datoriile) 164-5, 167-9, 171-174 
medic martor 185 
medic militar (pregătirea) 103 
medic militar (responsabilitatea) 275; 755 
medic rechiziţionat în caz de flagrant- 

delict 184 
medic sanitar 124, 126 
medic şef de laborator 127 
medic al unei societăţi de asigurare 197 medic de spital 294 . 
medic al unui stabiliment industrial 184 medic stagiar. 126 

Putain. 555 

(pete) 581 

  

medici beatificaţi 98 
medicamente 245 
medicațiuni autorizate 246 - 
medicina legală (curs superior de-) 28 
medicina legală (definiţia) 7-9 
medicina legală (evoluţia) 9-10 
medicina legală (învăţământul) 20-22 
medicina legală (originile) 1-2 
medicina legală (rolul) 5-6. 
medicina legală în România (istoricul) 

15-18 ” 
Megnin 417; 522: 603 - 
melaena (sânge-pete) 578 

“ Mende 8, 14, 33 
Menes (legile lui-) 2 
Meniere (boala lui-) 439 
meningele (leziunile) 428 
menstrual (sânge-pete) 578 
menstruaţia 2 
Metchnikoft 571 
Meyer 531 | 
microscopic (examenul) +14 
micro-spectroscopul 360 
Minet 588; 600 
Minovici (Mina) 25; 522, 551; 705 
Minov ci (N.) 24; 362 - 
mintal (examenu.) 768 
Mita (procedeul) 542, 544 IN 
mită (sancţiunile pentru luarea de-) 

734-5, 746 - : 
Mladoveanu 192-3 
moarte suspectă 873 
moarte aparentă (exemple) 339 
moartea reală 398 : 
moartea (cauza şi felul) 519-21 . 
moartea (determinarea momentului) 159 
moartea (epoca aproximativâ) 522-3 - 
moartea datorită căldurii exterioare 

(foaie de examen) 662 
moaşa 16; 136, 138, 288 - 
Moleschott 1; 321 
Moll 14,24; 781 
Monfalcon 172 
Montaigne 168; 240 
Morache 99; 100, 170, 188; 254, 217; 100, 

702, 725 
Morgenroth 571 
Moser (procedeul) 556 
moşire (erori) 251-2 
mucozităţi (pete) 595 
Mueller 23, 32 
Mundini 10 
mutism simulat 803 
muște (pete) 581 
Muyart de Vouglans 239 

N 

Nachet (Aaconul lui) 561 
Nagel 253 - 
naevi materni 397 
născut-mort 178 . 
naştere (declaraţia de-) 175-8 
nasul (examenul şi leziunile) 437 
Nathusius 605 
Nattal 566



Naumann 565 
Nauwerk 421 
nebunia morală 815 
nebunia simulată 818 
necrofilia 780 
Needham 588 
neglijenţă gravă 272 . 
neglijarea bolnavului 270, 273 - 
Neisser 571, 592 . 
nesupunere la ordine (med. sanitar) 135 
noul-născut (autopsia) 407, 496 
noul-născut (greutăţile medii ale visce- 

relor) 510 - 
noul-născut (vârsta) 510 
noul-născut (sânge) 578 

O 

obiectele (examenul) 371 : : 
ochiul (examenul şi leziunile) 436-7 
Oesterlen 605, 618 : 
ofiţerii de poliţie judiciară recheranţi 315 
Ogier 387; 562 
Ollivier d'Angers 538 
ombilicală (regiunea) 508 
omisiunea de a apela la concursul unui 

| confrate (răspunderea) 245 
onanismul 774 
onorariile 163; 277; 284-5 
operaţie chirurgicală (fără consimţi- 

mânt) 258-60, 267 IN 
operaţie (moarte consecutivă) 256-7, 271 
ordonanța medicală 144, 149: 268 
Ordonanţa lui Ludovic XIV 298 
Ordonanţele lui Ludovic-cel-Sfânt 4 . 
Ordonanțele lui Filip-cel-Frumos 4. -: 
Orfila VI; 8, 14, 23; 297; 302, 309, 335, 

366,:388; 519, 521, 548; 710 
organele administrative, consultative, 

de control şi disciplinare ale servi- 
ciului sanitar 131 

organe'e noului născut (particularită- 
țile) 510 

organele toracice (extragerea) 444 
Orth 421 : 
ortopediştii 108 
oseminte (expertiză) 825, 84 
otrăvire (foaie de examen) 654 
otrăvire cu acid oxalic 862 
otrăvire cu o sare de mercur 86 
otrăvuri metalice (căutarea lor) 875 
Otto Leers 540, 542- 3 
Ottolenghi 26 
oxidul de carbon (foaie de examen) 689 

P 

Pajot 799 
păr (examenul) 603 
păr (structura) 609 
păr (studiul diferenţial) 608 
paralizia generală 801, 824 
parenchimul pulmonar (leziunile) +48-52 
Pariset 238 - 
pasională (crimă) 926 
Pasteur VII - .   

= 949 

Pastoret 323 
pederastia (foaie de examen) 649 
pederastia profesională 776 
penalităţile (medicii sanitari) 131 
pensiunea medicului 129 
pericardul (examenul! 452 
Perrin 202-4 ; 738 ” 
persecutat-persecutor 811 
persoană vie (examenul) 353 
Persoz 548 
pete 371, 372; 53| 
pete (diferenţiarea) 536-8 
pete (diverse), 596-602 
petele (notarea, ridicarea şi conservarea) 

535-6 
petele de sânge 538-579 : 
petele de sânge (cantitatea revărsată) 

541 
petele de sânge (chestiunile puse ex- | 

pertului) 544 

petele de sânge (suporturile) 539 
petele de sânge (vârsta) 540 
petele cu aspectul celor de. sânge 579 
petele de spermă 583 - 
petele cu aspectul celor de spermă 591-5 
Peytel 262, 291-2, 295 - 
Ptaff (reacţiunea) 540 
Pfeiffer 587 
piesele de convingere 416 
Pigray 4 
Pinard 230, 237 
Pincus 615 
Pitres (secţiunea) +32 
placenta (examenul) 911 
placentar (sânge) 578 
plămânii (examenul) 446 
Platon 238 
pleurală (cavitatea) 441 
pleurale (leziunile) 442-3 
plexus-ul solar 476. 
Pliniu 240 
ploşniţe (pete) 581 
Poitevin 111 
oliclinicile 122 

Pont (P.) 283 
post medical 
Potier 573 “ 
Pravila (aleasă) a lui Eustratie 17 
Pravila lui Matei Basarab 7, 16, 17 
Pravila lui Vasile Lupu 16, 18; 190 
Pravila Sfântă egipţiană 99 
preambulul (raport) 695 
precepte medico-legale 305 
pregătirea medicală 102, 164 
prescripția delictelor medicale: 

26,tpenale 274 
Prieur 259 
Prins 244 
Proal 321, 323; 905 
prostata 483 . 
prostituat masculin'776 
prostituaţia (controlul sanitar) 136, 180 
protuberanţa (examenul) 432 
pruncuciderea 17, 177. 
pruncuciderea (foaie de examen) 621 

(desfiinţarea) 129 

cicile
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pruncucidere (asfixie prin astuparea, 
laringelui cu un picior de iepure 886 

pruncucidere (asfixie prin introducerea 
a doi căţei de usturoiu în gât) 888 
pruncuciderea (îngropat de viu) 880 
pruncucidere (innecat întrun lighean cu 

, apă) 883 CE 
pruncucidere (strangulare cu mâna) 877 
pruncucidere. (zdrobirea capului şi cio- 

pârţirea cadavrului) 892 
Prunelie 8, 14, 22. 33 
pseudonimul medical 122 
ptomaine 373 
Puccinotti 23 
Puppe 502 
purici (pete) 580 . 
puroiu (pete) 595 : 
putrefacția 395; 456 

a 
quasi-contractul medicului 277 

R 
radiografia judiciară 113; 354 
radiologi (medici) 128 - 
radioscopia 113 
radioterapia 114 
rănire (cu armă de foc) 853, 855 
rănire (cu un cuţit) 906 
rănire simulată 846, 851 
răniri și loviri (datorite animalelor) 758 
raport medico-lega! 693-712 
raport complect 694-5 
raport judiciar 694-709 
raport administrativ 709 
raport de estimaţiune 710-142 

- raport mincinos 723 ; 764 
raport provizoriu 530 
raport Sumar 694 
rapori (piesele de documentare anexate) 

7 - . 

raport (semnare şi datare) 706 
raport (termenul de remitere) 705 
raport (timbrare) 706 , 
raport (revizuirea) 708 
rapoarte (modele de-) 761 
raport special (examenul părului) 620 
raport special 
Raspail 566 e 
răspunderea medicului faţă 'detlegile 

militare 274 
reacţiunile sanguine 549-576 

„reacţiunea Adler 550 
reacţiunea anafilactică 573, 588 -. 
reacţiunea biologică 564 . 
reacţiunea devierii complementului 571 
reacţiunea eritro-aglutinară 575 
reacţiunea €eritro-precipitării 575 +: 
reacţiunea Hussan — Sarda 558 
reacţiunea Lecha-Marzo 558 
reacţiunea Meyer 551  , ; 
reacţiunea Moser 559 ;: 
reacţiunea serurilor precipitante 566, 587 
reacţiunea Stryzowski 558. . 

. Reis 365 

(examenul petelor) 601   sânge . 

reacţiunea Teichmann 556 
reacţiunea Van Deen 549. 
readucerile la viaţă 692 . 
rechiziţionarea expertului 314-17, 376-7 
reclama extra-medicală 117, 166 : 
„rectul (leziunile) 476-7 
refuz de prestare de servicii medicale 

265; 726, 742 
refuzul medicului de a răspunde la ci- 

tație (sancţiunile) 713-415: i 
regulile expertizei 338-378 
Reinesius 8 
reinhumarea cadavrului desgropat' 529 

remediile secrete 117, 119 
Remigines 4 : 
Renan 107 
respirația intra-uterină 505 
responsabilitatea penală şi civilă a medi- 

cului 260-2, 264; 783 
responsabilitatea expertului 724-753: 
Ribot (Th.) 322 
Richardier 509 . 
Richard-on 168 
Richet (Ch.) 573, 587 | 
ridicarea cadavrului 359, 377 
rigiditatea cadaverică 422 
Rig-Veda 98 . : 

"rinichii (leziunile) 478-82 
Ritter (procedeul) 563, 579 
Riviere 167 , 
Robertson 24 - 
Robin (Ch.) 531, 555, 581, 588, 589, 59%; 

603, 605 . 
Roentgen 114; 251; 354, 375 
Rollet 356 
Roose 14 
Roques 102 
Rotureau 260 
Rotter 258 
„Rouchai 11 
Roussel 100 
Roussin 531, 533, 588, 590 
Roussy_383 
Royer-Collard 1 
rugină (pete) 579 
rugină (caraterizarea sângelui în petele 
" de-) 580 
ruptura uterului 783-803 
Ryan 14, 24 

Ss 

Sachs 571 . 
sadică (crimă) 761-783 
sadismul 776 
Saint-Didier 776 
saliva (pete) 595 
sânge (cantitatea din pată)z541 
sânge (caracteristicile) 547-9 
sânge (conductibilitatea electrică) 458 
sânge (punctul de congelare) 455 
sânge (diferenţiarea după sex şi 

vârstă) 579 
sânge (arterial şi venos) 577 

din creer) 577



sânge (din ficat şi splină) 578 
sânge (az no ace) 578 
sânge (mirosul) 565, 582 | 
sânge (proba anatomică) 532-6 
sânge (proba biologică) 564 
sânge (proba cristalografică) 556 
sânge (proba fizică) 559 ” 
sânge uman (natura lui) 577-9 
sânge uman (viu sau post-mortem) 577 
şantaj (expertul complice involuntar 

la-) 750 
şarlatanii 105, 115-6 
Sckeede 551 
schelete (reconstituire de-) 842 
schiţa topografică (expertiza) 360 
Schreyer 13 . 
Schroeder 503, 50+ 
Schultz 362; 542, 543 
Schultze (rec:pientul lui-) 361 
Schiitze 566 
scurgere blenoragică 592 
scurgere uretrală 591 
scurgerile feminine 59+ 
sebum (pete) 596 
secretul medica! 188-215 
secretul medical (în expertizele medico- 

legale) 737-8, 747 : 
semnele morţii 357 
Seneca 276; 323 
sensibilisatricea 5371 
seruri 155 . 
Setti 238 
sexul 519 
sex (al treilea-) 773 
Sidotti 23 
Siebold 14, 23 
Si-Yuen-Lu 2I 
Sikora 23, 33 
Simon Thomas 503, 504 , 
simularea 2; 355-6, 367, 369; 846, 83! 

„Singer 566 
„ Sinucidere 871 
Smith 566. 
sodomia 16; 780 
sodomia (foaie de examen) 649 
Sonnenschein 518; 605, 614 
Spallanzani 588 
spânzurare (foaie de examen) 636-41 
specialităţile farmaceutice 120, 123, 154 
spectro copia 559-564 | 
spectroscopia (instrumentaţia) 560-! - 
spectroscopul de buzunar 360 
spectroscopul ce mare 560 
spectrul hematinei 563 
spectrul hematoporfirinei 563 
spectrul hemochromogenului 56+ 
spectrul hemoglobinei oxicarbonate 562 
spectrul hemoglobinei oxigenate 562 
spectrul hemoglobinei reduse 562 
spectrul methemoglobinei 563 
sperma (caracterizarea ei) 584-7 
sperma (pete) 583-591 
sperma (identificarea superficială a 

petei) 583 
sperma umană şi animală 587-8 - 
spermatic (compoziţia lichidului-) 585   
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spermatozoidul 584, 588-931 
Spinoza 320 
spital (liberarea anticipată din-) 272 
splina (leziunile) 474-6: 

* stare civilă (actele de -) 175 
Statutele medicilor medievali 98 
Stokes (banda lui-) 562 
Stokis (procedeul) 531 
stomacul (conţinutul) 465-9 
stomacul (examenul) +05 
stomacul (leziunile) +469-71 
strangulare (cu mâna) 877 
strangulare (foaie de examen) 636-4| 
Strassmann 9; 253, 258; 362; 542-3; 70 
Stringham 22 
stupoarea 806, 808 
Suchard 421 
substanţe abortive 873 
sudoare (pete) 581 
sufocarea (foaie de. examen) 676-80 
supraviețuirea 456 
surzenie 17 - 
suspendarea medicului 105 - 
Sutzu 22, 25; 809 - 

T 

tabloul Oesterlen 618 
tabloul sinoptic Coutagne 410-14 
Tacit 2. a 
Tadei 565 | 
tăierea gâtului (foaie de examen) 627 
talia (determinarea şi măsurătoarea) 

539; 838 
Taimudul 10 
Tamassia 14,23; 5-40 
Tanon 199 
Tanoviceanu 106-7; 

323 , 
Tarde 323 
Tardieu VI; 14; 

920; 
Tarnir 799 
Taylor 189; 531, 
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238-9, 275, 297; 321. | 

516, 531; 603; 770, 781 

535, 544, 549, 579, 580; 

“Tchistowitsch 566 
Teichmann 531, 556 
Teichmayer 14, 23 
testiculele (leziunile) 482-3 
țesut uman (pete) 396 
Teuffel 505 
Theodorescu (Iulian) 232 
thermocauter (arsuri) 250 
Thoinot VI, 25; 200; 555, 570, 571; 780 
Thomson 24 ' 
timiditatea (boală) 111 . 
titlurile academice (ale medicului) 101 
torace (examenul) 401-3, 439, 443... 
toraco — abdominală (cavitatea) 440-1 
Tortosa VI; 13, 23 i 
Tourdes VI; 3, 14, 23, 34; 309,382; 533, -- 
"540, 593; 710, 713,718; 921 d. 

transmisiunea bolilor 254, 269 
Trait€ sur la demonolatrie + 
Traite de la gencration 13
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Trait& des monstres et des prodiges 13 
trăsnit (foaie: de examen) 681—4 

" tratamentul 255, 270 272 
tratate de medicină legală (primele) 23 
Trâbuchet 9,14,:23, 33 .. 
tumori (caracterele macroscopice) 510-135 
tumorile conjunctive 511—2 

„tumorile diverse 513 
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