EDITORIAL
Pod peste secole
Despre datoriile ºi demnitatea
magistratului
A. Vlãdescu

D

in toate ramurile de administraþie
publicã, care existã în statele constituþionale, monarhice sau republicane,
aceea care are o înrâurire eficace ºi
imediatã asupra individului ºi a societãþii
omeneºti este administraþia justiþiei.
În adevãr, toate neînþelegerile ce se
ivesc între oameni, fie din cauza cupiditãþii
lor, fie din aceea a ignoranþei sau a
violenþei caracterului, precum ºi toate
conflictele ce se ivesc între cetãþenii unui
stat cu diferitele autoritãþi publice sau între
autoritãþi; tot acest complex de infracþiuni
la legi ºi la drepturi se rezolvã, în regulã
generalã, prin intervenirea justiþiei, pe cale
de judecatã.
De la buna administraþie a justiþiei, de
la dreapta ei împãrþire, de la aplicarea ei
în mod imparþial, atârnã în cea mai mare
parte moralizarea unui popor, ameliorarea
moravurilor lui individuale ºi sociale. A
reprima cu severitate ºi cu dreptate relele
noastre porniri ºi infracþiunile, de orice
naturã ar fi ele, ce comitem contra
concetãþenilor noºtri, contra averii lor sau
contra siguranþei statului, este a reforma
moravurile ºi a face educaþia poporului
sau a naþiunii, prin intervenirea justiþiei.
Pentru a obþine acest rezultat binefãcator, se cere ca primã ºi fundamentalã
condiþiune ca magistratul, sau preotul
justiþiei, sã fie afarã de cult, integru,
pacient, conºtiincios ºi binevoitor cu
publicul ºi cu avocaþii.

Ar trebui ca orice magistrat sã citeascã
nemuritoarea operã a lui Cicero despre
datoriile magistratului, operã care va fi ºi
va rãmâne etern nouã, pentru cã cuprinde
în ea linia de conduitã ce trebuie sã aibã
magistratul, ºi ca magistrat ºi ca om, care
se poate rezuma în aceste cuvinte:
pacient, clement, just.
Prin pacienþã, un magistrat este
reverenþios cu pãrþile, dupã cum se cuvine
sã fie; prin clemenþã, el pedepseºte cu
dreptate; prin sentimentul sãu just, aplicã
legea fãrã pãrtinire.
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Armaþi de aceste calitãþi inerente sau
nedezlipite de misia lor de Sacerdoþi,
judecãtorii, de orice treaptã judecãtoreascã, sunt datori în sanctuarul justiþiei,
ºedinta publicã sau în camera lor de
consiliu, sã nu aibã nici amici, nici inamici,
nici afecþiuni, nici ure; sã nu facã nicio
deosebire între împricinaþi sau avocaþi,
oricare ar fi poziþiunea lor socialã.
Mai mult, magistraþii sunt ºi trebuie sã
fie þinuþi de prestigiul funcþiunii ce îndeplinesc, sã nu facã, prin vorbã sau prin
gesturi, nici în ºedinþa publicã, nici în camera de consiliu manifestaþii ostile sau
binevoitoare nici împricinaþilor, nici avocaþilor, fiindcã asemenea manifestaþii dau
ocazie împricinaþilor sau avocaþilor sã
considere pe magistraþi imparþiali ºi sã
piardã încrederea în justiþie.
ªtiu bine cã magistraþii sunt oameni
care, ca toþi muritorii, au afecþiunile ºi urile
lor; ºtiu, de asemenea, cã unii dintre ei
sunt mai impresionabili, alþii mai temperaþi, mai puþin impresionabili; ºtiind
toate acestea ºi þinând cont de natura
omeneascã, sunt în drept sã repet cu
D’Alembert, cã „magistraþii urmeazã sã
fie, în toate circumstanþele, întâi magistraþi
ºi-n urmã oameni, cã numai fiind pãtrunºi
de sfânta misiune ce au de îndeplinit, ei
pot ºi trebuie sã fie drepþi ºi fãrã pasiune,
ca ºi legea ce aplicã, care achitã sau
pedepseºte, fãrã sã iubeascã pe acela
care achitã sau sã urascã pe acela pe
care-l pedepseºte” - D’Alembert – L’Éloge
de Montesquieu.
La Fontaine, cercetând starea în care
se afla justiþia francezã înaintea sa ºi în
epoca sa, zicea: ”Magistratul trebuie salutat dupã ºtiinþa sa ºi dupã integritatea
caracterului sãu, iar nu dupã roba sa
neagrã sau roºie. A saluta un magistrat
dupã costumul sãu este a ultragia majestatea justiþiei ºi a aduce omagiu nemeritat
unui om care este ca toatã lumea”.
Aprecierea lui La Fontaine asupra calitãþilor magistratului înseamnã cã el, preotul
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justiþiei, trebuie sã se deosebeascã prin
calitãþile sale de ceilalþi oameni.
Prin jurãmântul sãu, magistratul se
leagã faþã cu morala ºi societatea, sã fie
integru, incoruptibil, just ºi asiduu, în
îndeplinirea sfintei sale misiuni în care
este dator sã se arate de o extremã
delicateþe faþã de toatã lumea.
În privinþa asiduitãþii sale, magistratul
este, asemenea, dator sã-ºi aducã
aminte, în toate zile, maxima nepieritorului
Cicero: ”Nulla lassitudo impedire officium
et fidem debet”.
Ceea ce formeazã majestatea justiþiei
în orice þarã civilizatã din lume este
prestigiul de care trebuie sã se înconjoare
magistratul prin ºtiiinþa sa, prin blândeþea
sa, prin atitudinea sa în ºedinþa publicã
sau în camera de consiliu.
Dacã voim sã formãm moravurile
noastre judiciare nãscânde, sã ne deprindem cu toþii, magistraþi ºi noi auxiliarii
justiþiei – avocaþi -, sã ne respectãm unii
pe alþii, în timpul funcþionãrii noastre; sã
respectãm pe magistrat pentru înalta
misiune ce el îndeplineºte în stat; sã îi
atragem atenþiunea cu moderaþie când el,
din eroare, se depãrteazã de la regulile
care sunt dictate de moralã, de echitate
ºi de lege.
Între magistrat ºi avocat nu trebuie sã
existe niciun fel de animozitate în timpul
funcþionãrii lor.
Lucrând astfel, ne vom forma unii pe
alþii, magistraþi ºi avocaþi, vom forma
moravurile noastre judiciare; vom ridica
cultul justiþiei pe cea mai înaltã treaptã a
societãþii omeneºti, unde trebuie sã
rezide, vom ridica prestigiul magistratului
ºi al avocatului la înãlþimea misiunii ce
fiecare avem de îndeplinit, aceea de
apãratori ai slãbiciunilor omeneºti ºi de
interpreþi fideli ai aplicãrii legii în interesul
moralei sociale, al legii ºi al justiþiei, iar
nu în interesul pãrþilor.
Magistratul ºi avocatul care se pun
deasupra legii sau alãturi de ea aduc un
rãu serviciu societãþii omeneºti, fiindcã

face pe împricinaþi sã piardã încrederea
în justiþia þãrii lor.
Magistraþii sunt datori sã fie drepþi ºi
binevoitori cu împricinaþii ºi cu auxiliarii
justiþiei, fãrã deosebire de prietenie sau
de duºmãnie; noi avocaþii suntem datori,
la rândul nostru, sã fim rezervaþi ºi

revereneþioºi cu magistraþii în templul
justiþiei, oricare ar fi situaþia sau relaþiile
noastre cu ei. Atât pentru azi.
Articolul a fost publicat în ”Gazetta
judiciarã”, anul 1, nr. 6, luni 5 septembrie
1861, Bucureºti
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