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Ca foarte multe alte domenii ale 
vieþii sociale din timpul Vechiului 
Regim, justiþia este o realitate de fapt, 
cãreia îi ghicim rolul mai mult din 
permanenta prezenþã în cotidian, decât 
din eventualele eforturi de teoretizare 
încercate de-a lungul timpului. Chiar şi 
atunci când tentativele de codificare se 
concretizeazã în coduri de legi tipãrite, 
noþiuni precum dreptate, justiþie, lege, 
vinovãþie, pedeapsã sunt destul de vag 
definite. 

Dincolo de ambiguitãþile şi de lipsa 
de rigurozitate a unei însemnate pãrþi 
a documentelor noastre vechi, pe care 
istoricul este în permanenþã obligat sã 
şi le asume, legãtura dintre moarte şi 
domeniul juridic se impune cu evidenþã. 
Ea cunoaşte cel puþin trei ipostaze: 1. 
moartea ca delict; 2. moartea ca pedeapsã 
(cu douã aspecte posibile, moartea 
ca “vendetã”, ca rãzbunare personalã 
consideratã legalã în anumite situaþii 
de vechea justiþie criminalã şi moartea 
ca pedeapsã pronunþatã de judecãtor); 
3. moartea inculpatului survenitã 
pe parcursul procesului, din cauze 
diferite (torturã, tratamente inumane în 
închisoare, condiþii precare de detenþie 
sau epidemii printre deþinuþi). 

“Crimã şi pedeapsã”. 
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Plecând de la felul în care contemporanii lor înþelegeau legea şi aplicarea ei, 
vom încerca sã identificãm diferitele moduri în care moartea se poate insera pe 
sinuosul şi adesea fragilul traseu dintre dreptate şi justiþie, douã unghiuri a cãror 
suprapunere, la vremea respectivã, nu era neapãrat evidentã. Pe de o parte, vom 
analiza caracteristicile legilor scrise, iar pe de altã parte, vom cerceta o serie de 
sentinþe pronunþate sub imperiul, cel puþin teoretic, al acestor norme juridice. 

Opþiunea de a utiliza codurile de legi (alcãtuite în limba românã sau comandate 
de domnii români pentru a orienta în mod explicit practica juridicã autohtonã) 
plaseazã limita cronologicã inferioarã a demersului nostru la jumãtatea secolului 
al XVII-lea1, în timp ce limita superioarã se duce spre ultimele douã decenii ale 
secolului al XVIII-lea2. 

A doua perspectivã a studiului se limiteazã în timp la ultimul sfert al secolului 
al XVIII-lea. Neconcordanþa cronologicã dintre cele douã aspecte pe care dorim sã 
le aducem în discuþie îşi aflã temeiul în faptul cã formal Îndreptarea Legii nu a fost 
abrogatã de nici unul din domnitorii fanarioþi reformatori, iar referirile la vechile 
pravile au supravieþuit mult peste limita dintre cele douã secole. Autoritatea legalã 
a pravilei (lege scrisã) este legatã de conceptul bizantin de lege, valabil şi pentru 
vechiul drept românesc, în virtutea cãruia o lege anterioarã nu este abrogatã de una 
posterioarã ei3; legile coexistã în timp, iar opþiunea pentru una sau alta dintre ele 
aparþine judecãtorului. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Alexandru Ipsilanti, domn 
cu merite incontestabile în efortul de codificare juridicã, preconiza promulgarea 
unei suite de legi criminale, a cãror adunare sub titlul de Canoane dã Englimatica 
(reguli penale, n.n.) alese din Pravilile Înpãrãteşti, pentru prîlej (1783), nu lasã nici 
un dubiu asupra izvoarelor şi a surselor de inspiraþie folosite. 

*

În ceea ce priveşte modul în care era definitã şi conceputã legea în Valahia, cu 
trei secole şi jumãtate în urmã, iatã cum apare aceasta în Îndreptarea Legii: “Leagea 
iaste meşterşug lucrului celui bun <…>. ªi porunca legii iaste sã petreacã neştine 
drept, iarã pre alt nimenea sã nu betejascã. Iarã leagea sã chiamã pentru cã ce dã 
fiecui dreptate”. Legea, ca normã scrisã, este alcãtuitã din douã componente unite 
în cele din urmã prin originea lor divinã: “Toatã scriptura care iaste însufleþitã de 
Dumnezeu” şi “leagea împãrãteascã <…> şi gãndesc cã şi aceia iaste tocmitã cu 
îndreptarea dumnezãiascã”4. 

Originea divinã a actului de justiþie (ca şi pedeapsa în acelaşi registru care-
i pândeşte pe judecãtorii pãrtinitori sau corupþi) face inutilã orice încercare de 
teoretizare a lui şi la limitã, chiar de fixare în scris. Judecata dreaptã este în primul 

 Bucureşti, 1934), Gheorghe Ungureanu (“Pedepsele în Moldova la sfârşitul secolului 
XVIII şi începutul secolului XIX”, în Întregiri. Buletinul Institutului de Istoria Vechiului 
Drept Românesc, Iaşi, 1938, pp. 41-74), Ligia Livadã-Cadeschi, Laurenþiu Vlad (“Despre 
judecãþile penale în Vechiul Regim românesc: lege şi practicã juridicã”, în Departamentul 
de cremenalion. Din activitatea unei instanþe penale muntene, 1794-1795, Bucureşti, 
2002, pp. 13-23).

1 Îndreptarea Legii, 1652, ed. 1962, Bucureşti.
2 Micul Cod Criminal al lui Alexandru Ipsilanti, 1783.
3 Spulber, C., A., Îndreptarea Legii. Le Code valaque de 1652, Bucureşti, 1938.
4 Îndreptarea Legii, ed. 1962, p. 39, 41, 74.
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rând un fapt de moralã. Iar morala se raporteazã întâi la Dumnezeu şi abia pe urmã 
la spaþiul politic, spaþiu care, în ultimã instanþã, rãspunde şi se strãduieşte asumat 
sã corespundã aceluiaşi model divin. 

În lumea româneascã, atât de ataşatã valorilor sale tradiþionale, legãtura dintre 
Dumnezeu, bine, dreptate şi justiþie însoþeşte şi garanteazã actul de judecatã 
pânã târziu, la cumpãna dintre veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea. În plus, ea este 
una dintre componentele fundamentale ale ideologiei de legitimare a domniei, 
principele fiind sursa primarã prin care legea se transmite de la universalul pãrinte 
ceresc la particularii supuşi ai domnitorului5. Unic depozitar al voinþei divine, 
domnul devine sursã permanentã de drept, cãci orice judecatã a sa prevaleazã 
asupra oricãrei prescripþii de drept scris sau cutumiar şi chiar asupra propriilor 
sale hotãrâri anterioare. Limitat de necesitãþile practice ale guvernãrii, arbitrariul 
domnesc rãmâne totuşi o realitate incontestabilã6. Deşi declarã ferm şi probabil 
foarte sincer, cã “şi noi aceia voim ce şi pravilele poruncesc”, acelaşi reformator 
domn muntean, iniþiator al Pravilniceştii Condici (1780), nu ezitã sã-şi îndemne 
boierii judecãtori ca atunci când ar avea vreo îndoialã, sã arate domniei acea 
pricinã “ca sã ia de la noi povaþã şi învãþãturã în ce chip sã hotãrascã”7. 

Pentru ca legea sã devinã o “epistemi”, iar necesitatea elaborãrii, a cunoaşterii 
şi a aplicãrii ei sã se refere exclusiv la registrul politic, trebuie sã aşteptãm primele 
decenii ale secolului urmãtor. Pentru Andronachi Donici “înþelepciunea pravililor 
iaste o epistemi, adecã învãþãturã <…>. Iar puterea pravilii iaste a sã poronci ceale 
bune, a opri ceale rele şi a înfrâna cu pedepse pre cei vinovaþi”8. 

Perspectiva politicã asupra dreptului şi a justiþiei, ca factori importanþi ce 
contribuie la buna administrare şi menþinerea ordinii în Þãrile Române, apare de 
la jumãtatea secolului al XVIII-lea (1765), la Mihail Fotino cu al sãu Manual de 
Legiuiri, care nu a fost niciodatã tipãrit, dar a fost aplicat în instanþele juridice9. 
Grigore Ghica Vodã, comanditarul respectivului manual, gireazã cu domneasca sa 
semnãturã urmãtoarele definiþii: “Dreptatea este o voinþã statornicã şi continuã de 
a da fiecãruia ce e al sãu. Legea este o ordonanþã generalã, o doctrinã a unor bãrbaþi 
înþelepþi, îndreptarea greşelilor voluntare şi involuntare şi un pact social. <…> În 
afacerile pentru care nu existã lege trebuie sã se pãzeascã datina locului care se 
pãzeşte şi se þine în loc de lege. <…> Scopul tuturor legilor priveşte la dreptatea 
pe care o profeseazã toþi legiuitorii. <…> Preceptele dreptului sunt trei: a vieþui 
bine, a nu vãtãma pe altul şi a da fiecãruia ce e al sãu”10. 

5 Barbu, Daniel, Bizanþ contra Bizanþ. Explorãri în cultura politicã româneascã, Bucureşti, 
2001, pp. 31-45.

6  Autoritatea absolutã a domnului în materie de justiþie este recunoscutã şi de Îndreparea 
Legii. Textul spune explicit cã judecãtorul nu e dator sã îl asculte pe domnul þãrii, dacã 
acesta îl îndeamnã la asuprirea cuiva. Este prevãzut totuşi faptul cã judecãtorul “nu se 
va certa dupã pravile”, ca magistrat abuziv, dacã poate dovedi cu martori sau scrisoare a 
domnului cã acesta din urmã, deşi i se semnalase nedreptatea, a persistat în hotãrârea sa 
(Îndreptarea Legii, ed. 1962, p. 341). 

7 Pravilniceasca Condicã, ed. 1957, Bucureºti, p. 62.
8 Manualul Juridic al lui Andronachi Donici, ed. 1959, Bucureºti, p. 27.
9 Cernea, Emil, Molcuþ, Emil, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, 1994, p. 151. 
10 Nomikon Proheiron, ed. 1982, p. 419, 423-424.
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*

Dincolo de puþinãtatea şi nu arareori de ambiguitatea sau irelevanþa (pentru o 
seamã de cazuri concrete) a legii scrise, judecata pare sã fie aproape un fapt de viaþã 
cotidianã a Vechiului Regim. Documentele rezultate în urma judecãþilor alcãtuiesc 
majoritatea aproape covârşitoare a arhivei noastre istorice. Din pãcate, în epocile 
trecute, distincþia dintre civil şi penal nu era foarte clarã, mai cu seamã în practica 
juridicã. De multe ori amintirea unor fapte penale e strâns legatã de aspecte civile 
relative la despãgubirea victimelor sau a urmaşilor acestora. O posibilã explicaþie 
a acestei situaþii, oarecum paradoxale pentru noi cei de astãzi, este faptul cã, pânã 
în secolul al XVIII-lea încã, judecata este un act care se îndeplineşte oral. Sentinþa 
propriu-zisã nu se impune consemnãrii în acte speciale, acestea înregistrând doar 
tranzacþiile ocazionate de probabil destul de larg aplicatul procedeu al compoziþiei 
între pãrþi. 

Legile scrise de la jumãtatea secolului al XVII-lea cuprind o seamã de prevederi 
extrase din pravilele împãrãteşti pentru principalele învinovãþiri penale, furturile 
şi omorurile, a cãror inventariere, în aceastã ordine, este justificatã cu siguranþã, 
nu de gravitatea faptelor, ci de frecvenþa lor. Furtuşagurile sunt clasificate în mari şi 
mici în funcþie de diferite criterii. Ca regulã generalã, se prevedea “certarea hoþului 
atât în bucatele sale” (înapoierea a tot ceea ce a furat), cât şi asupra trupului “pentru 
greşalã şi rãutate ce va fi fãcut”11. 

Pedepsele prevãzute pentru diversele tipuri de furt sunt bãtaia (17 cazuri), 
moartea (9), mutilarea (5), surghiunul (3) şi ocna (3). Recidiva (a doua sau a treia) 
atrãgea dupã sine pedeapsa cu moartea, iar complicii se pedepseau ca şi hoþii. 
Adesea se puteau pronunþa pedepse cumulate; uneori apar pedepse contradictorii 
pentru acelaşi fel de vinã (de exemplu surghiun, ocnã şi moarte), iar opþiunea 
pentru una sau alta dintre penalitãþi aparþine judecãtorului. În cazurile mai puþin 
grave şi niciodatã în caz de recidivã, pedeapsa putea fi pronunþatã luând în calcul 
şi statutul social al fãptaşului. 

Uciderile şi ucigãtorii sunt la rândul lor obiectul unui capitol separat din primele 
coduri de lege tipãrite în Þãrile Române12. Uciderile pot fi “grabnice” (la mânie) sau 
“vajnice” (premeditate), “cu înşãlãciune”, “cu nesocotinþã” ori “cu greşealã”, dar 
indiferent de încadrarea lor acestea se pedepsesc cu moartea. La sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, domnul moldovean Alexandru Mavrocordat considera, într-un hrisov 
din mai 1783, cã “pedeapsa morþii ce se dã la un ucigaş înþelepþeşte şi înfrâneazã 
pe cei mai mulþi”13. Îndreptarea Legii prevede în caz de omor pe lângã pedeapsa 
capitalã şi plata unor sume de bani cãtre familia victimei: “ucigãtoriul încã fãrã de 
ce-l vor pedepsi cu moarte, iaste datoriu încã sã şi plãteascã rudelor celui ucis toate 
cheltuialele ce-au fãcut, cât au dat la vraci şi alte ce sã vor fi pãgubit pe ranele lui. 

11  Carte Româneascã de Învãþãturã, ed. 1961, Bucureºti, p. 65; Îndreptarea Legii, ed. 
1962, Bucureºti, p. 317. Cele douã legiuiri de la jumãtatea secolului al XVII-lea – Carte 
Româneascã de învãþãturã (1646) din Moldova şi Îndreptarea Legii din Þara Româneascã 
– au un conþinut asemãnãtor, astfel încât am preferat sã alegem pentru exemplificãri 
paragrafele cele mai explicite, fie din varianta moldoveanã, fie din cea munteanã. 

12 Ibidem, pp. 88-106; Ibidem, pp. 236-252.
13 Urechia, V., A., Istoria Românilor, II, Bucureşti, 1892, p. 353. 
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ªi încã mai iaste datoriu sã plãteascã moartea rudelor, ce sã zice sã plãteascã pre zi 
câteva zile înainte, pe cât va fi voia judecãtoriului. Dreptatea aratã cât ar fi trãit acel 
mort în lume. ªi încã iaste datoriu sã hrãneascã şi coconii celui mort şi încã şi pre 
ceilalþi oameni ce va avea, carii i-au fost el hrãnind pânã au fost viu”14. 

Alãturi de circumstanþele agravante (uciderea rudelor apropiate, a unui prunc 
sau omorârea prin otrãvire), existã şi o seamã de circumstanþe atenuante, care pot 
diminua pedeapsa pânã la absolvire totalã: bunãoarã, pãrintele sau soþul care-şi 
ucid fata respectiv nevasta adultere prinse în flagrant; legitima apãrare; crima 
“sãvârşitã fãrã voie şi din greşealã”; moartea provocatã la mânie, cu condiþia sã nu 
fie recidivã, de vreun boier mare, avut, “om de treabã şi de folos þãrii”; uciderea 
hoþului prins în flagrant, cu condiþia ca obiectul furat sã fie foarte valoros sau ca 
vinovatul sã atace primul, altminteri fiind de preferat prinderea hoþului şi aducerea 
lui în faþa justiþiei; etc. 

Pedeapsa cu moartea era recomandatã şi pentru alte infracþiuni grave: bigamie 
şi proxenetism (unde putea fi înlocuitã cu trimiterea la ocnã); rãpire şi viol (când 
fata sau femeia sunt cunoscute de cinstite, iar rãpitorul nu a avut asentimentul 
lor); sodomie; zoofilie sau întreþinerea de relaþii sexuale cu anumite categorii de 
persoane înrudite (“sânge mestecat”); falsificatori de bani15. 

O caracteristicã a primelor coduri româneşti tipãrite o constituie marea 
libertate de acþiune lãsatã judecãtorului. Chiar în cazul unor culpabilitãþi grave, 
dincolo de amintirea pedepsei capitale ca regulã a vremurilor de demult, “certarea 
carea se dã în veacul de acum” rãmâne la alegerea judecãtorului (ceea ce nu exclude 
pedeapsa capitalã, dar poate sugera o anume restrângere a aplicabilitãþii acesteia). 
Circumstanþele atenuante prezente în lege pot micşora pedeapsa pânã la absolvire 
(în cazuri foarte rare, e adevãrat). Între ele se numãrã sãvârşirea faptei “fãrã 
înşelãciune şi hiclenşug”; “mânia”, “sfada” sau “scârba” (rãspunzãtoare pentru o 
seamã de acte necugetate, mai ales dacã fãptaşul se cãieşte dupã aceea); “nevârsta” 
(care se referã la copii, la adolescenþi şi la cei foarte tineri, ca şi la bãtrâni); beþia; 
nebunia; “obiceaiul locului” (care prevaleazã atât asupra legii scrise, cât şi asupra 
legilor dumnezeeşti şi fireşti, astfel încât judecãtorii nu pot pedepsi fapte interzise 
de pravilã, dar permise de obicei, lãsându-le cu totul pe seama sancþiunii divine). În 
aceeaşi serie menþionãm incertitudinea asupra infractorului (“mulþimea de oameni 
unde se pornesc cu toþii sã facã cea rãotate”); “ascultarea carea va face neştine spre 
domnul þãrii sau spre stãpânul carele-i va sluji; “neputinþa şi slãbiciunea firei” 
(care permite micşorarea pedepsei femeii sau a “þãranului cel gros”); somnul şi 
somnambulismul, care “se închipuiaşte cu moartea”; dragostea, care “se închipuiaşte 
cu beþiia aşijderea şi cu nebunia”; poziþia socialã; priceperea deosebitã în vreun 
meşteşug de mare utilitate; un mare bine fãcut de vinovat locului unde trãieşte; 
schimbarea vieþii rele anterioare “prin plecare cãtre Dumnezeu” (evreu creştinat 
sau creştin cãlugãrit); surzenia sau muþenia, care îl fac pe om sã se asemene unui 
copil sau unui nebun16. 

*

14 Îndreptarea Legii, 1652, ed. 1962, Bucureºti, p. 237
15 Ibidem, p. 231 şi urm., 259-263, 304-306, 216-218; Carte Româneascã de Învãþãturã, ed. 

1961, Bucureºti, pp. 149-153, 121-123.
16 Ibidem, pp. 331-349.
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Secolul al XVIII-lea a cunoscut la rândul sãu câteva tentative de codificare 
legislativã şi de reformã judecãtoreascã, legate mai cu seamã de numele domnitorilor 
Grigore Ghica (patron al Manualului de Legi al juristului Mihail Fotino) şi Alexandru 
Ipsilanti (iniþiator al unui amplu program de renovare a întregului sistem juridic 
prin codificare şi publicare de legi, organizarea instanþelor şi fixarea procedurilor 
de judecatã). 

Faþã de predecesoarea ei din secolul trecut, legiuirea propusã de Mihail 
Fotino câştigã în primul rând în precizie. Culpabilitãþile ca şi pedepsele sunt 
de aceastã datã mai riguros stabilite, iar libertatea judecãtorului de a opta între 
diferite sancþiuni pare îngrãditã de considerente umanitare: “Când legile hotãrãsc 
o penalitate simplu şi nu specificã acea penalitate, judecãtorul trebuie sã aleagã 
minimul penalitãþii, dupã cum cere indulgenþa şi iubirea de bine”17. Ceea ce nu 
exclude deloc pedeapsa capitalã sau utilizarea bãtãii ca principal mijloc, aproape, 
de corecþie penalã. Pedeapsa cu moartea este prevãzutã pentru crima de înaltã 
trãdare; pentru aþâþarea poporului la rãscoalã; pentru omor premeditat (în cazul în 
care fãptaşul este om de rând); pentru cei care furã “prin cãlcare, cu arme ori fãrã 
arme”; pentru tâlharii cei mari şi renumiþi (şi pentru gazdele acestora); pentru cei 
care furã noaptea din bisericã sau pentru cei care, înarmaþi fiind, jefuiesc (deschid) 
mormintele; pentru incendiatori; pentru deþinuþi periculoşi evadaþi din puşcãrie; 
pentru “falşificatori”; pentru cei ce rãpesc orice fel de fatã sau femeie cu ceatã de 
oameni, înarmaþi şi cu violenþã; pentru unele categorii de fermecãtori şi vrãjitori; 
pentru blasfematori în contra lui Dumnezeu; pentru malpraxis medical (“medicii 
ori hirurgii care din lipsã de ştiinþã îndestulã a artei lor” îşi omoarã pacientul); 
pentru incest şi pentru pederastie18. 

Pentru transpunerea în practicã a noilor tendinþe pe tãrâm juridic, cele mai 
semnificative ni se par încercãrile lui Alexandru Ipsilanti. Din punctul de vedere 
care ne intereseazã aici, dintre inovaþiile sale cea mai importantã este încercarea 
de despãrþire a justiþiei civile de cea criminalã. Boierii judecãtori ai celor trei 
departamente de el înfiinþate (“de şapte, de opt şi de cremenalion”) erau obligaþi 
sã judece dupã pravilã, fãrã a diminua sau agrava pedepsele prevãzute de aceasta 
(atribut de care se bucura doar domnul) şi sã consemneze în scris anchetele ca 
şi sancþiunile propuse, indicând pravila şi capitolul folosit. Instanþele inferioare, 
de la judeþe, aveau voie sã judece “toate pricinile lãcuitorilor, însã cele ce sunt 
de lucruri de luat i de dat; iar pricinile cele vinovãþeşti, adicã de ucideri, de 
preacurviri şi hrãpiri de fecioare şi dei cei haini cãtre obşte, de furi de sfinte, 
de hoþi şi alte asemenea vinovãþii mari, n-au volnicie sã le judece, ci unii ca 
aceştia ce sã vor prinde cu acest fel de vinovãþii, sã trimiþã aici la domnie de 
cãtre ispravnici împreunã cu eczamenile lor”19. Toate aceste vinovãþii mari urmau 
sã fie trimise spre cercetare Departamentului de cremenalion (“criminalicesc”, 
“al vinovãþiilor”), care la rândul lui urma sã îşi desfãşoare activitatea pe baza 
unei legi speciale, despre care domnul însuşi spune: “care pravili tãlmãcindu-se 
pre limba rumâneascã, le-am aşezat Domnia Mea în deosebit sintagmation, adicã 

17 Nomikon Proheiron, ed. 1982, p. 576.
18 Ibidem, pp. 555-578.
19 Pravilniceasca Condicã, ed. 1957, Bucureºti, p. 78.
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carte”20. În general, departamentele criminale judecau, dar nu pronunþau hotãrâri; 
ele întocmeau anaforale care erau apoi supuse domnului21.

Textul legiuirii penale comandatã de Alexandru Ipsilanti a fost identificat 
de Valentin Al. Georgescu în trei manuscrise româneşti din fondurile Bibliotecii 
Academiei Române. Este vorba despre mss. rom. 1336 (ff. 1-49): Canoane dã 
englimatica alese din pravilile înpãrãteşti, pentru prîlej, 1783; mss. rom. 1405 
(ff. 38-48), cuprinzând acelaşi text, dar fãrã titlu şi fãrã datã; în fine, mss. rom. 
5826 (ff. 1-31): 1815. Pravile cu cuvinte de învãþãturã bune ca vãzându-le un om 
acestea, poate sã va lãsa de lucruri netrebnice22. Ele cuprind dispoziþii de drept 
penal bizantin extrase din Basilicale. De exemplu, în cazul mss. 1336 cartea LX a 
Basilicalelor (ediþia Fabrotus) a furnizat 71 de paragrafe dintr-un total de 9523.

Faþã de proiectul de cod general al lui Mihail Fotino, Micul Cod Criminal al 
lui Alexandru Ipsilanti (care, ca şi manualul de legi nu a fost niciodatã publicat, 
dar va fi fost cu siguranþã aplicat în practicã24 pierde în rigoare şi precizie, pãrând 
mai aproape, ca formã de prezentare de predecesorii lui de la jumãtatea secolului 
anterior. Din punctul de vedere al conþinutului, el trimite mai curând la manualul 
lui Mihail Fotino, dar perpetueazã şi soluþii din Îndreptarea Legii sau combinã cele 
douã repere în cazul diferitelor speþe de tâlhãrie şi hoþie, atunci când acestea nu se 
suprapun perfect. Pedeapsa cu moartea este prevãzutã pentru sãracii ce îndeamnã 
norodul la apostasie (înlocuitã cu surghiunul, în cazul vinovaþilor de condiþie 
bunã), pentru plastografie gravã, pentru robul care «curveşte cu stãpânã-sa 
mãritatã», pentru cei care-şi omoarã rudele, pentru jaful armat la drumul mare 
(«tâlharii cei vestiþi acolo sã se spânzure unde au tâlhãrit»), pentru ucigaşul din 
«cuget» (uciderea din întâmplare nu se osândeşte, iar cea din beþie se pedepseşte cu 
surghiun 5 ani); pentru incendiere voluntarã, pentru cei care fac farmece la obraze 
mari şi cei care-l chiamã pe diavol. Principalele circumstanþe atenuante în caz de 
omucidere sunt legitima apãrare, «nevârsta», nebunia sau uciderea tâlharului prins 
în flagrant25.

Poate cea mai originalã inovaþie a Micului Cod Criminal este codificarea 
principiului cutumiar “compositio homicidii”, care permitea rãscumpãrarea unor 
delicte grave (omoruri mai ales). Dacã în cazul “pricinilor judecãþii politiceşti” 
darea de mitã este delict şi se sancþioneazã în consecinþã, “la vinovãþiile ce 
aduc osândã dã moarte iaste slobod vinovatu a pleca pe pârâşul sãu prin dare”26. 

20 Ibidem, p. 65.
21 Sachelarie, Ovid, Stoicescu, Nicolae (coord.), Instituþii feudale din þãrile Române. 

Dicþionar, Bucureşti, 1988, p. 147.
22 Georgesco, Valentin Al., «Présentation des quelques manuscrits juridiques de Vallachie 

et de Moldavie (XVe-XIXe siècle). Contribution à l’étude de la reception du droit byzantin 
en Roumanie», II, Revue des Études Sud-Est Européennes, VII, 2, 1969,  pp. 335-365. 

23 Ibidem, p. 337.
24 Popescu-Mihuþ, Emanuela, «Remarques sur la place des textes de droit criminel byzantin 

dans la pratique judiciaire roumaine du XVIII-e siècle», Études Byzantines et Post-
Byzantines, II, Bucureşti, 1991, pp. 181-192. 

25 Biblioteca Academiei Române, Canoane dã Englimatica alese din Pravilile Înpãrãteşti, 
pentru prîlej, mss. rom. 1336. 

26 Ibidem, ff. 18, 45.
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Utilizarea efectivã a acestui cod, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, dã seamã pentru 
maniera în care boierii judecãtori înþelegeau sã manevreze, interpreteze şi aplice 
legea. O primã remarcã ar fi cã judecãtorii au evitat constant în sentinþele propuse 
pedepsele severe prevãzute de legile bizantine (decapitarea, mutilãrile). Dintre 
toate legile pe care le citeazã pentru a rãspunde nevoilor procedurale, judecãtorii 
o aleg de obicei pe cea mai puþin severã. Alteori ei nu aplicã legea decât parþial, 
fie ignorând pedepsele corporale, fie schimbând pedeapsa în conformitate cu o 
dispoziþie cutumiarã. Este de remarcat de asemenea preferinþa boierilor judecãtori 
pentru “compositio homicidii”, faþã de pedepsele prevãzute de lege, dar aceasta este 
acceptatã ca soluþie propusã de pravilã nu ca instituþie cutumiarã. În sfârşit, ar fi 
de reþinut cã pedeapsa (sau modalitatea rãscumpãrãrii ei) era stabilitã de judecãtori 
þinând cont de pretenþiile celor care înaintaserã plângerea27. 

* 

În a doua parte a secolului al XVIII-lea, atunci când administraþia şi justiþia 
îşi urmeazã cursul firesc, pricinile penale, instrumentate de ispravnici, ajung la 
departamentele de cremenalion de la Bucureşti sau Craiova28, fie direct, fie prin 
rezoluþie domneascã. Organizarea, atribuþiile şi modul de funcþionare al acestei 
instanþe penale sunt definite de cel care i-a imaginat şi punerea în fiinþã, domnul 
Þãrii Româneşti, Alexandru Ipsilanti, fie într-o serie de hrisoave şi cãrþi domneşti 
premergãtoare alcãtuirii Pravilniceştii Condici, fie în textul definitiv al legiuirii 
propriu-zise. 

Din prima categorie cel mai semnificativ este Hrisovul cu ponturi în ce 
chip sã urmeze dumnealor boerii judecãtori de pe la rânduitele mese din 1775. 
Conform acestuia “vrând Domnia Mea ca sã ia sfârşit toate pricinile de judecãþi ale 
lãcuitorilor, nu numai dupã pravilã cu toatã dreptatea, ci şi fãr’de zãbavã <…> 
pentru aceasta am rânduit patru întocmite departamenturi: <…> Dintr-acestea 
dar, unul sã caute numai judecãþile de cremenalion, iar celelalte trei pricinile ce 
sunt pentru lucruri şi îndatorii”29. 

Nou înfiinþatul Departament de cremenalion urma sã-şi desfãşoare activitatea 
în toate zilele sãptãmânii (mai puþin sâmbãta şi duminica), într-un spaþiu adecvat 
din incinta curþii domneşti. Membrii departamentului cercetau faptele penale 
şi apoi întocmeau anaforale scrise. Acestea cuprindeau descrierea cazului şi 

27 Popescu-Mihuþ, Emanuela, «Remarques sur la place des textes de droit criminel byzantin 
dans la pratique judiciaire roumaine du XVIII-e siècle», Études Byzantines et Post-Byzantines, 
II, Bucureşti, 1991, pp. 191-192. 

28  Câteva descrieri ale activitãþii departamentelor de cremenalion din Þara Româneascã şi 
Moldova în Aurel Sava, “Departamentul criminalicesc şi normele de procedurã penalã la 
începutul secolului al XIX-lea”, extras din Revista de Drept Penal şi ªtiinþã Penitenciarã, nr. 
7-9, Bucureşti, 1933; Gheorghe Ungureanu (Justiþia în Moldova, 1741-1832, Iaşi, 1934, pp. 
42-53); Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan (Judecata domneascã în Þara Româneascã 
şi Moldova, 1611-1831. Partea I. Organizarea judecãtoreascã, II (1740-1831), Bucureşti, 
1981, pp. 70-86); Ligia Livadã-Cadeschi, Laurenþiu Vlad (“Despre judecãþile penale în 
Vechiul Regim românesc: lege şi practicã juridicã”, în Departamentul de cremenalion. 
Din activitatea unei instanþe penale muntene, 1794-1795, Bucureşti, 2002, pp. 23-29); 
etc. 

29 Pravilniceasca Condicã, ed. 1957, Bucureºti, p. 161.
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propuneau pedeapsele pentru care optaserã judecãtorii (evident, în conformitate 
cu pravilele). Anaforaoa era apoi înaintatã domnului care «cercetând ale lor, faþã 
fiind în divan, sâmbãta şi gãsind osândirea dreaptã şi dupã pravilã, ori o vom 
cumpãta, ori vom întãri-o”30. 

Pravilniceasca Condicã repartizeazã “celui de-al treilea departament, al 
vinovãþiilor, judecarea pricinilor puşcãrii”, fãrã a da însã prea multe amãnunte (cel 
puþin comparativ cu hrisovul mai sus menþionat); este afirmatã imperativ obligaþia 
armãşiei şi a departamentului criminalicesc de a-şi înregistra în scris întreaga 
activitate; nici o pedeapsã nu putea fi hotãrâtã, cu atât mai puþin aplicatã, fãrã 
poruncã domneascã şi nimeni, indiferent de statutul social, nu putea fi adus la 
«judecata puşcãrii» numai prin jalba cuiva, fãrã poruncã «gospod»31. 

Câþiva ani numai dupã înfiinþarea acestor departamente, urmare probabil şi 
a faptului cã încercãrile de organizare şi de raþionalizare ale actului de justiþie nu 
sunt însoþite şi de profesionalizarea realã a acestuia, apar semne ale ineficienþei 
lor. La 1779, domnul adreseazã carte caimacamului şi judecãtorilor Craiovei prin 
care aceştia sunt “dojeniþi cã nu sãvârşesc fãrã de zãbavã ci cu hatâr şi voe vegheatã 
pricinile norodului pe care îl pun pe drumuri”, trimiþându-l la Bucureşti “pentru 
pricini mici”32. 

În deceniul al treilea al secolului al XIX-lea, situaþia departamentului de 
cremenalion de la Bucureşti, descrisã de Constantin Moroiu, nu e întru nimic mai 
fericitã decât la sfârşitul secolului anterior. Din cei doisprezece judecãtori orânduiþi, 
Moroiu nu a avut fericirea de a întâlni mai mult de unul, alãturi de un subarmaş 
şi un sublogofãt, acesta din urmã spunându-i cã e o mirare când se adunã trei sau 
patru judecãtori “din cauza puþinãtãþii lefii”. Neliniştitul anchetator al problemelor 
justiþiei penale mai mãrturiseşte: “Întrebai pe logofãtul departamentului ce metodã 
întrebuinþeazã la judecãþi şi de au vreo instrucþie şi el îmi rãspunse cã puþina 
cunoştinþã ce a dobândit prin practicã, aceasta este instrucþia sa” (a boierului 
judecãtor)33. 

* 

În aceste condiþii, activitatea celor douã departamente criminale din Þara 
Româneascã se contureazã destul de anevoie. Absenþa condicilor de documente 
ale acestora, cu o singurã excepþie (Condica lui Alexandru Constantin Moruzi Vv. De 
anaforale criminaliceşti, cu întãriri, tacriruri, jelbi, 1794-1796), face ca activitatea 
lor sã transparã adesea din actele proceselor rejudecate în apel la domnie sau 
din rezoluþii domneşti pe anaforale produse de judecãtorii departamentului 
de cremenalion, integrate şi unele şi altele în cele 125 de condici domneşti din 
perioada 1775-1830, culegeri exhaustive a tot ceea ce cancelariile domneşti erau 
în stare sã producã. Uneori acest departament se limiteazã doar la rezolvarea 
aspectelor civile ale unor fapte penale (restituirea obiectelor furate şi despãgubirea 

30 Ibidem, pp. 163-165.
31 Ibidem, pp. 54-56.
32 Acte judiciare din Þara Româneascã (1775-1781), Bucureºti, 1973, doc. 769, pp. 820-821.
33 Stãnciulescu, Ovid, Cercetãri asupra regimului penitenciar român din veacul al XIX-

lea, cu un studiu necunoscut al lui Constantin Moroiu, “profesor obştesc de legi la şcoala 
rumâneascã de la Sf. Sava”, Cluj, 1933, XV. 
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pãgubaşului), trimiþând pe vinovat pentru stabilirea pedepsei penale în faþa 
divanului domnesc34. 

Pentru a ne face totuşi o idee despre criminalitate în Muntenia la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, din perspectiva care ne intereseazã aici, am încercat sã 
identificãm în culegerea de Acte judiciare din Þara Româneascã, pe de o parte, 
învinovãþirile de omor (cumulat eventual cu speþe de hoþie sau tâlhãrie), iar pe 
de altã parte sã vedem cãror fapte li se aplicã pedeapsa capitalã. Deşi pentru anii 
1775-1781, apar câteva cazuri de tâlhari ucigaşi, într-un singur rând este amintitã 
spânzurarea acestora (evenimentele se petrecuserã pe vremea “rãzmeriþei”, iar 
victima fusese despãgubitã cu pãrþile de moşie ale tâlharilor)35. În alte trei cazuri, 
datând din 1776, 1777 şi 1778, jafuri şi crime sãvârşite în vremea “rãzmeriþei”, dar 
de cãtre indivizi care nu fuseserã sub arme (aceştia se bucurau de amnistie), sunt 
sancþionate numai cu despãgubiri bãneşti şi numai în ultimul caz vinovatul stã la 
puşcãrie pânã la soluþionarea pricinii36. 

O interesantã pricinã de omor, din cuprinsul Actelor judiciare din Þara 
Româneascã se referã la uciderea amantului unei soþii adultere de cãtre soþul 
acesteia, care îi surprinde în flagrant în propria casã. Soþul ucigaş este trimis la 
mãnãstirea Snagov, pentru a nu fi încercat mai întâi avertizarea paşnicã a celor doi, 
deşi vechile pravile l-ar fi absolvit probabil total de pedeapsã37. 

Omorul, ca şi pedeapsa cu moartea, trimit, aşadar, în primul rând la fenomenul 
banditismului. O menþiune fugitivã dintr-un document de la 1778, ne poate sugera 
proporþiile forþelor de care domnia trebuia sã dispunã pentru a tenta cu succes 
“curãþarea” plaiurilor de tâlhari: în 1770 domnul pune la dispoziþia ispravnicului 
de la sud Saac, însãrcinat cu paza ocnelor, obişnuita poterã, 800 (opt sute!) de turci 
cu agalile lor, plus tufeccibaşa al mãrii sale paşa cu neferii lui şi un Sava vãtafu de 
pãhãrnicei; toþi aceştia fuseserã trimişi “ca sã curãþeascã plaiurile de tâlhari, pentru 
cari sã-i ridice şi agalile şi vãtaşii de plaiu cu plãiaşii sã-i vâneze pânã la moarte şi 
tot avutul sã-l ia potera”38. 

Nu ştim cum s-a sfârşit episodul de mai sus, dar pentru a face faþã permanentului 
pericol pe care îl reprezentau hoþii de drumul mare, domnii din ultimul sfert 
al secolului al XVIII-lea dau repetate porunci privind organizarea şi atribuþiile 
slujitorilor domneşti însãrcinaþi cu paza şi protejarea locuitorilor rurali sau urbani. 
Acelaşi fel de porunci, fie pentru judeþe, fie pentru oraşul Bucureşti revin din an în 
an, ba chiar şi de mai multe ori în cuprinsul aceluiaşi an39. Tonul unui document 
de la 1779 dã mãsura exactã a zelului pe care slujbaşii îl arãtau în îndeplinirea 
sarcinilor lor; “dã iznoavã mai dãştãptându-vã, straşnicu vã poruncim, dãşchideþi-
vã ochii şi fiþi cu luare aminte la treaba aceasta, <…>, cercetând şi râvnind pentru 
d-alde acest fel dã oameni rãi şi hoþi, ca sã-i gãsiþi şi sã-i prindeþi, nu numai o datã 

34 Acte judiciare din Þara Româneascã (1775-1781), Bucureºti, 1973, doc. 382, pp. 419-421.
35 Ibidem, doc. 367, p. 405.
36 Ibidem, doc. 204, p. 220; doc. 270, pp. 294-296; doc. 471, pp. 521-522.
37 Ibidem, doc. 837, pp. 909-911.
38 Ibidem, doc. 598, p. 662.
39 Ibidem, doc. 764, p. 816; doc. 775, p. 826; doc. 864, p. 942; doc. 865, pp. 942-944.
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când vi sã scrie porunca sã arãtaþi silinþã şi apoi iarãşi sã daþi uitãrii dupã cum 
sunteti obicinuiþi”40. 

Odatã prinşi de cãtre ispravnici, hoþii nu puteau fi þinuþi mai mult de trei, 
patru zile la închisorile judeþene, ispravnicii nu aveau dreptul sã-i judece, ci doar 
sã întocmeascã “egzamen” scris de faptele lor, document împreunã cu care erau 
apoi trimişi fie la domnie, fie la departamentul de criminalion de la Bucureşti ori 
de la Craiova; porunci domneşti repetate demonstreazã însã cã acesta era doar 
cazul ideal, în mod real ispravnicii preferând sã prelungeascã detenþia vinovaþilor, 
prilej de grave extorcãri şi abuzuri, care apar uneori şi în actele judiciare41. 

Dincolo de tonul imperativ al poruncilor, clemenþa domneascã, ale cãrei 
resorturi nu se dezvãluie întotodeauna, cauþioneazã ea însãşi personaje ale cãror 
fapte i-ar recomanda negreşit celei mai severe justiþii. Un Matei Filişanu, de pildã, 
biv vel armaş, dã în scris, în 1783, lui Mihail Vodã Suþu cã nu se “va mai afla 
în fapte netrebnice” (gazdã de tâlhari); iar de va fi din nou dovedit sã fie «fãrã 
milostivire pedepsit <…> cu osânda morþei”42. 

Anul 1783, prin situaþiile amintite mai sus, nu reprezintã, din nefericire, un 
moment de excepþie. Tulburãrile politice şi militare, cãrora le-au cãzut victime 
Principatele, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, produc efecte nefaste ale cãror 
urmãri sunt sensibile pe cele mai diverse paliere sociale. În martie 1790, Cãrþi la 
toate judeþile pentru hoþi ce sã prind dau seamã de faptul, a cãrui amploare devenise 
probabil deja îngrijorãtoare pentru domnie, cã “mulþi hoþi s-ar fi prins la acel judeþ 
de la venirea armii încoace, unii cu vinovãþii de ucideri, alþii cãznitori de oameni, 
furi de dobitoace şi borfaşi şi dumneavoastrã (ispravnicii, n.n.) prin mijlociri dã 
mituri îi sloboziþi”. Anunþând o anchetã amãnunþitã a divanului asupra tuturor 
cazurilor deja semnalate domnului, acesta reînnoieşte dispoziþiile procedurale 
referitoare la prinderea rãufãcãtorilor şi aducerea acestora în justiþie43.

* 

Ultimele exemple documentare pe care le propunem provin din Condica lui 
Alexandru Constantin Moruzi Vv. De anaforale criminaliceşti, cu întãriri, tacriruri, 
jelbi, 1794-1796 (denumire sub care este înregistratã în inventarul 292) aflatã sub 
cota 30 în colecþia “Manuscrise” la Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Bucureşti 
(microfilm rola 15, cadrele 238-445). Manuscrisul se prezintã sub forma unei 
condici cu dimensiunile 21 / 29,5 cm., care numãrã 203 file (hârtie) scrise pe 
ambele feþe (recto-verso). Coperþile originale ale manuscrisului nu s-au pãstrat. 
Prima paginã poartã menþiunea: “leat 1795, martie < ? > 13 marþi ne-am mutat cu 
departamentul în spãtãrie”, iar denumirea contemporanã a documentului, înscrisã 
pe pagina de titlu este urmãtoarea: Condicã din anii 1794, 1795 şi 1796 în care se 
coprind jalbe de la feliuri de feþe cu buiurþijma44 domneascã, anaforale boierilor 
coprinzãtoare de hoþii, cununii nepravilnice a þiganilor şi prepusuri de ucidere. 

40 Ibidem, doc. 720, p. 780.
41 Ibidem, doc. 917, p. 976.
42 Urechia, V., A., Istoria Românilor, I, Bucureşti, 1891, pp. 357-358. 
43 Pravilniceasca Condicã, ed. 1957, Bucureºti, pp. 191-192.
44  Lectura termenului este incertã; pentru forme lingvistice asemãnãtoare vezi Mariana 

Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon, Dicþionarul limbii române literare 
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În textul nostru am stãruit asupra documentelor care ilustreazã activitatea 
departamentului de cremenalion (de la care provin cea mai mare parte a documentelor) 
în decursul unui an, respectiv perioada octombrie 1794 – octombrie 1795, documente 
publicate de noi în volumul Departamentul de cremenalion. Din activitatea unei 
instanþe penale muntene (1794-1795), Editura Nemira, Bucureşti, 2002. 

Cele mai multe afaceri judecate sunt furturi sau tâlhãrii, care puteau implica 
şi procesul concomitent al gazdelor de tâlhari şi al complicilor sau procese pentru 
recuperarea obiectelor furate, recunoscute de pãgubaşi la terþe persoane. Între 
speþele instrumentate în aceste procese se numãrã furturi de obiecte de cult, de 
bani sau de obiecte preþioase, de vite şi de cai, de alimente. 

Ca regulã generalã, prezentã în pravilele luate în discuþie în acest studiu 
şi aplicatã în mod real în practicã, pedeapsa obişnuitã pentru hoþii de condiþie 
modestã este bãtaia. Însã în cazurile grave de tâlhãrie, pedeapsa legalã prevãzutã 
în codurile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, este moartea45. 

Deşi bandele de tâlhari care terorizaserã Oltenia şi judeþele învecinate încã din 
1792, fuseserã în cele din urmã anihilate, informaþiile din Condica de anaforale 
criminaliceşti se aglomereazã în jurul modalitãþilor de despãgubire a victimelor. 
Într-un singur rând este amintit un Dragul tâlhar care, prin hotãrâre domneascã, 
“s-au osândit de sabie la oraşul Craiovii”46. 

Dintr-un numãr de 63 de pricini inventariate de noi, numai şase se referã la 
crime propriu-zise. Dintre acestea, douã se referã la vinovãþii multiple: ucidere, 
siluire, furt. Împotriva unui Miul cãprar sunt înregistrate 8 jãlbi (toate anterioare 
documentului înregistrat de noi) care îl acuzã de douã ucideri şi nenumãrate jafuri 
din vremea rãzboiului, ca şi de bãtaia, la beþie, a unei slugi boiereşti. Acuzatul 
nu îşi neagã faptele, dar le justificã prin executarea ordinelor pe care le primise 
de la superiorii sãi. Judecãtorii propun soluþionarea cât mai grabnicã a afacerii 
(dacã beneficiazã sau nu de amnistie), pentru ca vinovatul sã nu moarã cumva 
la puşcãrie, unde lingoarea era practic endemicã47. Al doilea caz de vinovãþie 
multiplã, are ca protagonist un þigan cioclu care, beat fiind, a încercat sa violeze 
o femeie ciumatã şi a lovit cu ciomagul în cap pe un diacon care la scurtã vreme 
dupã aceasta a şi murit48. 

Celelalte cazuri sunt o pruncucidere înfãptuitã şi recunoscutã de însãşi mama 
nou-nãscutului, bolnavã ştiutã de epilepsie, o crimã pasionalã şi douã omoruri 
sãvârşite de copii, din ceartã între ei sau din nebunie49. 

 vechi, Editura ªtiinþificã şi Enciclopedicã, Bucureşti, 1987: s.v. buiurdi vb. (Mold.), a da 
un ordin, a transmite oficial un act unei autoritãþi inferioare; s.v. buiurlãu s.n. (Mold.), 
ordin sau decret domnesc; etimologie: tc. buyrultu.

45 Cartea Româneascã de Învãþãturã, ed. 1961, Bucureºti, p. 67; Îndreptarea Legii, 1652, ed. 
1962, Bucureºti, p. 318; Nomikon Proheiron, ed. 1957, p. 558-559; Biblioteca Academiei 
Române, Canoane dã Englimatica alese din Pravilile Înpãrãteşti, pentru prîlej, mss. rom. 
1336, f. 37 – „Tâlharii cei vestiþi acolo sã se spânzure la locul unde au tâlhãrit.“.

46 Livadã-Cadeschi, Ligia, Vlad, Laurenþiu, Departamentul de cremenalion. Din activitatea 
unei instanþe penale muntene (1795-1796), Bucureşti, 2002, doc. XV/2, p. 80.

47 Ibidem, doc. I, p. 50.
48 Ibidem, doc. II, p. 51.
49 Ibidem, doc. III, IV, V/1, V/2, VI, pp. 53-58.
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Singura situaþie în care uciderea este pedepsitã cu moartea este crima sãvârşitã 
de Luþa soþia lui Ilie, împreunã cu amantul ei Dumitru Dãnciulescu, asupra soþului 
femeii50. Crima este agravatã de «pãcatul preacurviei», femeia fiind mãritatã şi 
având şi copii. Amândoi vinovaþii s-au osândit «sã se spânzure la locul unde au 
sãvârşit uciderea», iar avutul lor sã fie încredinþat tutorelui copiilor mortului, 
pentru creşterea lor. Documentul înregistrat de noi reprezintã de fapt inventarul 
acestor bunuri, adeverit de bunicul copiilor, ca tutore (epitrop) al acestora; el 
repovesteşte cazul şi menþioneazã cã «osânda vinovaþilor în faptã s-au urmat». 
Uneori funcþioneazã şi circumstanþe atenuante. Beþia apare cu aceastã calitate 
în pravilele româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, pentru cazurile de 
omucidere. Ea îl absolvã pe vinovat de bãnuiala de premeditare sau de comitere a 
faptei prin vicleşug. În cazul þiganului cioclu acuzat de tentativã de viol şi de omor 
(nedovedit, întru cât era posibil ca victima sã fi murit de fapt de ciumã, pe care deja 
o contractase), beþia îi justificã înlocuirea pedepsei capitale cu trimiterea la ocnã 
pe o perioadã de cinci ani51. Avem în fapt a face cu adaptarea la practicile locale 
a pedepsei propuse de Micul Cod Criminal al lui Alexandru Ipsilanti: “Tâlcuitorul 
romanos împarte uciderea în trei feluri: de întâmplare, care nu se osândeşte; din 
beþie, se osândeşte cu izgonire de cinci ani; din cuget, care este neiertatã şi se 
pedepseşte prin tãierea capului“52. În locul surghiunului, neobişnuit în practicã la 
aceastã faptã, boierii judecãtori propun trimiterea la ocnã, “cu acelaşi soroc, dupã 
cum poruncesc pravilile” (dupã ce respectivul þigan va fi rãmas patruzeci de zile în 
carantinã, pentru ca nu cumva sã fi fost atins de ciumã). 

La fel nebunia – epilepsia asimilatã nebuniei – poate schimba pedeapsa 
ucigaşului din moarte în detenþie într-o mãnãstire, fie pe viaþã53, fie pânã la o 
eventualã însãnãtoşire54. 

Faptele sãvârşite de copii, chiar atunci când sunt foarte grave, beneficiazã de 
clemenþa legiuitorului (în toate pravilele). Doi copii, unul de opt şi altul de nouã 
ani, “carii din mintea copilãreascã au omorât pe alt copil” de 12 ani, sunt trimişi 
la mãnãstire “pânã când se vor împãca cu pãrinþii celui omorât”55. Datoritã vârstei 
celor vinovaþi, pãrinþii lor au voie sã le poarte de grijã pentru spãlat şi schimburi. 

De asemenea, condica face dovada amnistierii crimelor şi jafurilor sãvãrşite 
sub arme56: “care sunt iertate şi poprite de a se face rãsplãtire”.

În linii generale, judecãtorii acestui departament se ocupau de judecarea celor 
deja închişi preventiv. Eficientã pentru a împiedica fuga rãufãcãtorilor şi pentru 

50 Ibidem, doc. IV, pp. 54-57.
51 Ibidem, doc. II, p. 51.
52 Biblioteca Academiei Române, Canoane dã Englimatica alese din Pravilile Înpãrãteşti, 

pentru prîlej, mss. rom. 1336, f. 42.
53 Livadã-Cadeschi, Ligia, Vlad, Laurenþiu, Departamentul de cremenalion. Din activitatea 

unei instanþe penale muntene (1795-1796), Bucureşti, 2002, doc. III, pp. 53-54 / cazul 
unei femei epileptice care, în crizã fiind şi-a ucis propriul copil sugar şi apoi l-a aruncat 
într-o fântânã.

54 Ibidem, doc. VI, pp. 58 / copil de þigan “carele având patimã de nebunie au omorât pe 
tatã-sãu”.

55 Ibidem, doc. V/2, p. 58.
56 Ibidem, doc. I, pp. 49-50.



156

instrumentarea proceselor, prin mãrturii obþinute adesea prin bãtãi sau cazne 
(într-o vreme când mãrturia inculpatului era piesa de rezistenþã a oricãrui proces), 
puşcãria devine total ineficientã dupã lãmurirea întregii afaceri. În cazul proceselor 
de hoþie sau de tâlhãrie, principala problemã care se pune, dupã dovedirea 
culpabilitãþilor, este cea a recuperãrii pagubelor, pentru despãgubirea victimelor. 
Îndatã dupã reþinerea suspecþilor, întregul lor avut (din care nu fac parte şi zestrele 
soþiilor) este cu grijã inventariat în catagrafii şi preluat spre pãstrare de persoane 
de încredere. Dupã luarea în evidenþã a avutului şi stabilirea clarã a vinovãþiilor, 
bunurile imobile sunt vândute la mezat pentru acoperirea pagubelor. 

Deşi teoretic zestrea femeii nu putea fi chematã sã rãspundã pentru vinovãþia 
soþului, practica administrativ-juridicã nu ezitã sã încalce acest principiu. Un 
sat vâlcean dã jalbã la domnie pentru zestrea, preluatã abuziv de ispravnici, a 
soþiei unui Danciu, gazdã de hoþi, mort la puşcãrie (altã ipostazã în care moartea 
poate intersecta justiþia). Boierii confirmã vinovãþia lui Danciu, dar cer domnului 
rezoluþie pentru restabilirea situaþiei legale, prin înapoierea de cãtre ispravnicii 
judeþului a averii femeii pentru hrana ei şi a copiilor ei57. De asemenea, pentru a 
salva vieþile deþinuþilor, serios ameninþate de tratamentele inumane din închisoare 
(unul murise deja, iar altul amuþise) şi de faptul cã “boala lingorii s-au înmulþit 
în puşcãrie”, consãtenii lor cer, iar domnul aprobã, eliberarea pe chezãşie, pânã 
la definitivarea anchetei, a celor cu vini mai uşoare58. Dincolo de considerente 
umanitare, eliberarea pe chezãşie este însã cerutã şi acceptatã de domnie din 
raþiuni practice foarte precise: “fiindcã este vreme de lipsã şi iarnã, de o parte le 
mor copiii şi soþiile de foame, de altã parte le purtãm noi sat birul lor”. 

* 

La capãtul acestor nu foarte numeroase, dar, sperãm, sugestive exemple, câteva 
concluzii se impun. Ca în orice societate şi în lumea româneascã a sfârşitului de 
secol XVIII, crimele, chiar dacã spectaculoase, nu pot privi decât o parte destul 
de redusã a materialului documentar al epocii. Mult mai frecvent întâlnitã, cel 
puþin în teorie, pedeapsa cu moartea, indicatã nu numai în speþe de ucidere, dar 
şi în cele de furt sau abateri grave de la morala vremii, tinde sã fie înlocuitã în 
practica juridicã prin pedepse mai clemente sau prin rãscumpãrãri materiale pur 
şi simplu.

Dacã despre cum vor fi fost aplicate primele pravile tipãrite în perioada 
imediat urmãtoare apariþiei lor, puþinãtatea documentelor nu ne îngãduie nici 
o remarcã, despre aplicarea lor în ultima parte a secolului al XVIII-lea, când 
nu fuseserã încã înlocuite cu nici o altã legiuire, credem cã putem afirma cã, 
cel puþin în materie penalã, ele par oarecum depãşite şi prin urmare eludate de 
contemporani. Mult mai aproape de ceea ce vedem ca practicã în documente ni se 
pare Micul Cod Criminal (între anumite limite), care va fi transpus în lege practici 
penale probabil deja curente. Unei relative îmblânziri şi dozãri diferenþiate a 
pedepselor, i se adaugã acea grijã specialã despre care vorbeam mai înainte, pentru 
aspectele civile adiacente oricãrui proces penal, în epocã. Alãturi de inevitabilele 
episoade dure caracteristice oricãrei istorii a criminalitãþii, începuse probabil sã 

57 Ibidem, doc. X/1, X/2, pp. 70-72.
58 Ibidem, doc. XI/1, XI/2, pp. 72-74.
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se contureze din ce în ce mai accentuat grija prinþului pentru viaþa, dar mai ales 
pentru averea supuşilor sãi. De la Constantin Mavrocordat şi Alexandru Ipsilanti 
şi nu fãrã legãturã cu rãspândirea noilor idei beccariene, represiunea penalã va 
cunoaşte o anume îmblânzire sau cel puþin va face în mod constant obiectul unor 
revendicãri umane şi umaniste59. 

59 GEORGESCO, Valentin Al., «Présentation des quelques manuscrits juridiques de Vallachie 
et de Moldavie (XVe-XIXe siècle). Contribution à l’étude de la reception du droit byzantin 
en Roumanie», II, Revue des Études Sud-Est Européennes, VII, 2, 1969, p. 336. 


