6

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXX I , 201 0

IMPORTANŢA CODULUI LUI CALIMACH (1817)
PENTRU DREPTUL ROMÂNESC
Constantin Mănescu
Cuvinte cheie: Lege, cod, Moldova, epocă, fanariotă, legislaţie, civil, hrisov,
divan, comitet, pravilă, Calimach .
Key words: Law, code, Moldavia, era, phanariot, legislation, civil, muniment,
divan, committee, code of laws, Calimach .
Abstract:
In the history ofMoldavia existed an importantfamily ca/led Calimach, which
gave a lot of rulers in the eighteenth and nineteenth century. One of them, Scarlat
Calimach has been the ruler of Moldavia for seven years (/812-I819). He ruled the
country with wisdom and kindness, gave a special attention to cu/ture and has been a
good householder. His main objective was to adapt the administrative and fiscal
country systems to the new territorial and demographic terms imposed by the taking of
Bessarabia. Under cultural repari, Scarlat Calimach has achieved three important
objectives: has compiled the civil Cade of laws, has established the first society
theatre, in Iassy, and sustained for five years in Iassy the class of practica/
engineering, in romanian, of Gheorghe Asachi.
The civil cade oflaws of Caiimach from I 8I 7 has on it 's hasis every previous
laws which applied in country, as well as the customs of Moldavia in civil and
criminal matters. It has three paris: the law of persons, the law of things and a
kinships between the two laws. It 's considered a cade of occidental type, founded by
the roman law, as well as the natural law.
The Calimach Cade has been applied in Moldavia from 1 October 181 7 until
1 December 1865, when the civil cade has been put in order. It had a total of 6
editions, being a very important partfor the romanian law.

Am luat cunoştinţă cu domnitorul Scarlat Calimach atunci când am vorbit de
Andronache Donici şi am văzut că au fost contemporani. Pentru a înţelege epoca
istorică în care a trăit şi spiritul legilor pe care le-a dat, trebuie să ştim mai întâi cine a
fost Scarlat Calimach. Originea acestei familii domnitoare se pierde în negurile istoriei
Moldovei. La 1 640 se naşte Vasile Călmaşul în părţile Botoşanilor, al cărui fiu Teodor
Călneaşul ( 1 760-1 740) îşi schimbă numele în Callimachi şi ajunge la 1 729 Vornic de
Câmpulungn. Fiul acestuia, Ioan Vodă Callimachi, care apare în istorie şi cu numele
de Calimach ( 1 690-1 780), este mai întâi mare dragoman al Porţii ( 1 74 1 -1 75 1 ; 1 7521 758) şi apoi domn al Moldovei ( 1 758-1 76 1 ) . �1 are un urmaş, Alexandru, care va fi

1 Nicolae Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, voi. Il, Bucureşti, 1 903, p. X
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domn al Moldovei ( 1 795-1 799) şi tatăl lui Scarlat Calimach. După două încercări
nereuşite (în 1 806 şi 1 807), acesta ajunge domn al Moldovei la 27 august 1 8 1 2,
reuşind de această data să-şi păstreze tronul şapte ani. Situaţia în care se afla ţara era
dificilă. Războiul ruso-turc ( 1 806- 1 8 1 2) se încheiase prin pacea de la Bucureşti şi prin
pierderea Moldovei dintre Prut şi Nistru, regiune numită impropriu de ruşi Basarabia,
acest nume derivând de la Basarabii munteni şi dându-se în veacurile XN-XVIII
numai părţii de la miazăzi, peste care s-a întins, la început, stăpânirea voievozilor din
Ţara Românească. Cu toate acestea, el a reuşit să conducă cu înţelepciune ţara, pentru
că " Scarlat voievod Calimach au fost un om învăţat, blând şi cu minte", după cum îl
caracterizează pe bună dreptate cronicarul Manolache Drăghici. El a dat o deosebită
atenţie culturii, în general, şi a luat o serie de măsuri bune în ce priveşte gospodăria.
Sarcina lui principală a fost să adapteze sistemul administrativ şi fiscal al ţării la noile
condiţii teritoriale şi demografice impuse de răpirea Basarabiei. Sub raportul
administrativ, a trebuit să procedeze la o nouă arondare a judeţelor: unele din ele, cum
erau Fălciu şi Iaşi, rămăseseră cu prea puţin, cea mai mare parte a suprafeţei lor
căzând în stânga Prutului.
În 1 8 14, după scurgerea celor doi ani de scutire de haraci prevăzute de tratatul
de pace, Calimach a întocmic un aşezământ sau regulament de finanţe care fixa birul
pe întreaga ţară la 1 260 000 lei. Dintre aceştia, 1 40 000 lei urmau să fie suportaţi de
categoriile fiscale privilegiate (mazili, scutelnici, posluşnici, ruptaşi, slujitori), iar
restul, de bimicii de rând, care aveau să se achite în patru sferturi, ca şi în trecut.
Boierimea era scutită de orice sarcini fiscale şi îşi păstra toate privilegiile, inclusiv pe
acela de a poseda scutelnici. Pentru a face faţă cererilor repetate ale Porţii, Calimach a
recurs la majorarea indirecte, goştina şi vădrăritul. Sub raport cultural, trebuie amintite
trei fapte de seamă ale lui Calimach : alcătuirea Codului civil, înfiinţarea primului
teatru de societate, în laşi, şi, întrecând cu mult în importanţă pe aceste două,
întemeierea şi ţinerea, timp de cinci ani de zile, a cursului de inginerie practică, în
româneşte, al lui Gheorghe Asachi. Acesta fusese numit de Calimach "profesor
trebuincioase unui inginer politicesc " la " Şcoala domnească" din Iaşi şi poate fi
socotit, pe drept cuvânt, ca întemeietorul şcolii superioare în limba română.
Aproape de împlinirea termenului de şapte ani, răstimp pentru care fusese
numit, Scarlat Calimach e înlocuit prin Mihai Şuţu, la 24 iunie 1 8 1 9. În comparaţie cu
predecesorii săi, Calimach se dovedise un cârmuitor abil, care a ştiut să evite Porţii
neplăcerea unei complicaţii politice. Aşa se face că la sfârşitul septenatului său, în
iunie 1 8 19, sultanul şi-a manifestat satisfacţia pentru serviciile lui printr-un hatişerif şi
l-a invitat la Constantinopol, pentru a primi noi dovezi ale favoarei imperiale. La 30
august 1 8 1 9, două zile după sosirea sa, a fost invitat la Poartă, unde, din ordinul
sultanului, a fost îmbrăcat cu o haină de samur, favoare nemaipomenită pentru domn
mazil.
În 1 82 1 , izbucnind însă revoluţia grecească, familia Calimach, bănuită că
sprijineşte pe răsculaţi, este sângeros lovită. Bătrânul Alexandru este aruncat în
închisoare, fiul său Ioan este decapitat. Scarlat, care fusese numit domn al Ţării
Româneşti, aflând de cele întâmplate, are un atat de apoplexie şi moare, la 26
octombrie 1 82 1 . Nu este însă exclus ca şi el să fi fost otrăvit sau chiar strangulat,
apoplexia fiind numai versiunea oficială.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Epoca fanariotă se va încheia în Moldova cu Mihai Şuţu. Acesta, îndată după
sosirea la laşi, în septembrie 1 8 1 9, a intrat în legătură cu Alexandru lpsilanti şi a
aderat la Eterie. Mai mult, el s-a declarat pe faţă partizan al Eteriei şi când
conducătorul mişcării a ajuns la laşi, Şuţu s-a alăturat deschis acesteia şi a oferit toate
mijloacele băneşti ale cămării sale, ca şi ale vistieriei ţării. Dorinţa cea mai mare a
domnitorului Scarlat Alexandru Calimach a fost aceea de a îmbunătăţi organizarea
statului şi în special de a da ţării legi scrise. El continuă această năzuinţă de legiferare
manifestată în Moldova încă din secolul al XVIII-lea prin " Sobomicescul Hrisov" din
1 785, dat de Alexandru Mavrocordat. Curând după suirea sa pe tron, la 1 7 septembrie
1 8 12, cunoscând că legile contribuie mai mult decât orice la fericirea omului, a hotărât
să se îndeletnicească serios cu întocmirea de legi. El a împărtăşit această hotărâre
mitropolitului, episcopilor şi boierilor, care nu numai că au fost de părerea lui, ci prin
anafora 1-au rugat să-şi pună hotărârea în lucrare. De aceea, a hotărât să alcătuiască în
primul rând un cod civil, ca unul ce era mai de trebuinţă decât celelalte părţi ale
legislaţiei. În acest scop, a alcătuit mai întâi o comisie, pe care a însărcinat-o cu
traducerea în româneşte a Împărăteştilor Pravile care se aplicau în ţară. În fruntea
comisiei, domnitorul a numit, aşa cum am văzut, pe Anania Kouzanos, profesor la
Academia Domnească din Iaşi, şi Christian Flechtenmacher, doctor în drept şi
filozofie de la Viena, sas de origine, din Braşov, pe care-I adusese în Moldova la 1 8 1 3 .
În hrisovul din l iulie 1 8 1 7, prin care Domnul trimite Divanului trei părţi din cod,
după ce arată cum a fost adunat materialul, spune: " Cu obştescul nostru Sfat am
hotărât ca să se aleagă şi să se adune din Cărţile Împărăteşti cele mai trebuincioase
pravile" . 2 Kouzanos, care era grec de origine, avea îndatorirea să traducă textele
greceşti, iar Flechtenmacher pe cele latineşti. Comisia traducătorilor a început să
lucreze de la începutul lui septembrie 1 8 1 3 . Fiecare dintre membri era plătit cu 1 00 lei
pe lună, plus 1 00 Iei de la Casa Răsurilor, iar scriitorul cu 50 de Lei pe Lună, plus 50 de
lei de la aceeaşi Casă. Domnul orânduise ca aceştia să fie plătiţi până La săvârşirea
tălmăcirii. În socotelile domneşti se găseşte trecută leafa comisiei până la sfărşitul
lunii mai 1 8 1 43 •
În afară de această traducere, Domnul a hotărât să se adune toate legile şi
obiceiurile Moldovei în materie civilă şi criminală, câte erau de patru secole, cu
arătarea ramurii şi izvorului lor. Pentru aceasta a format un comitet, pare-se încă din
1 8 15. Nu ştim din cine a fost compus acest comitet.
Este probabil că în el au fost boieri care cunoşteau legile şi obiceiurile ţării,
ca: Andronache Donici, Costache Conache, Skeleti, Sturza şi alţii, poate şi traducătorii
Pravilelor Împărăteşti: Kouzanos şi Flechtenmacher. Dintre aceştia, principalul autor
al pravilei este Flechtenmacher, care era cel mai pregătit dintre colaboratori şi care a
alcătuit un proiect al legiuirii, după indicaţiile Domnului. Acest proiect a fost supus
apoi Adunării obşteşti şi în sfărşit Domnul a promulgat legea la 1 iulie 1 8 17.
Codul a fost tipărit în trei părţi, mai întâi în greceşte, cu titlul: " Codul civil al
principatului Moldovei" . Partea primă cuprinde o introducere despre legile politice

2 Ion Peretz, Curs de istoria dreptului român, volumul IV (Hrisoavele Domneşti), p. 32-37;

3

Nicolae Iorga, Op. cit., p. 1 26-1 27;
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îndeosebşte şi despre dreptul persoanelor. Ea a fost tipărit� în laşi la 1 8 1 6, în nou
înfiinţata tipografie grecească dinăuntru} Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi. Partea a doua,
având acelaşi titlu şi care este referitoare la dritul drumurilor, a fost tipărită tot în
1 8 1 6, iar partea a treia, despre înrnărginirile ce privesc către dritul persoanelor
dimpreună şi al lucrurilor, a fost tipărită în 1 8 1 7. Fiecare din aceste părţi ale codului
avea paginaţia sa deosebită. În hrisovul de la 1 iulie 1 8 17, Domnul poruncea expres ca
la 1 octombrie 1 8 1 7 să intre în vigoare noua lege, cunoscută îndeosebi în legislaţia
veche românească sub numele de Codul Calimach şi fiind caracterizată drept prima
"
sinteză codificatoare cu o largă contribuţie a unui drept de tip occidental"4).
De ce s-a afirmat acest lucru? Pentru că majoritatea cercetătorilor afirmă că
Pravila Calimach este codul civil austriac: după unii ea este o simplă traducere, o
copie, după alţii o traducere cu oarecare modificări. Cert este faptul că acolo unde se
vorbeşte de divizarea materiei în trei părţi, secţiuni, capitole, titluri marginale, Codul
Calimach este în totalitate o copie a Codului civil general austriac de la 1 8 1 1 5) . La
acest cod se lucrase timp de 60 de ani, adică din 1 749 până la 1 ianuarie 1 8 1 1 , când a
fost promulgat de Împăratul Francisc 1 al Austro-Ungariei, fiind aplicat de la 1
ianuarie 1 8 12. Era întemeiat în cea mai mare parte pe dreptul roman, precum şi pe
dreptul natural, fiind poate cel mai roman dintre toate codurile"6. În acelaşi timp,
"
dintre codurile europeneşti" cunoscute în Moldova la acea dată, pe lângă cel austriac,
"
se dovedeşte că juriştii modoveni au întrebuinţat şi codul civil francez, a cărui
influenţă se resimte în redactarea unor texte.
Cele mai sigure informaţii referitoare la izvoarele Codului Calimach le găsim
chiar în hrisovul de promulgare la 1 iulie 1 8 1 7, unde Domnitorul spune: "Cu Obştescu
nostru Sfat am hotărât ca să se aleagă şi să se adune din Cărţile lmpărăteşti cele mai
trebuincioase pravile, adăogându-se şi Obiceiurile din vechime păzite cu starea de
acum". 7 Iar la aceeaşi dată în hrisovul de promulgare adaugă: " şi la bază pentru
aceasta am avut Basilicadele". 8 Trebuie scos în evidenţă faptul că obiceiurile juridice
ale poporului român ocupă un loc important în istoria vechiului drept românesc, lucru
care nu s-a afirmat cu importanţa cuvenită. Chiar în indexul sau lexiconul de la
sfârşitul ediţiei greceşti a Codului Calimach sunt notate astfel de obiceiuri într-un
număr destul de însemnat, obiceiuri care sunt înscrise în cod şi care, în urma cercetării
din poruncă domnească, au fost cinstite cu vrednicia de a rămâne legi. O importanţă
deosebită li s-a acordat chiar şi Ia sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru a se putea
aprofunda originile Dreptului în general şi caracterul propriu al unei naţiuni în special,
prin introducerea metodei chestionarului juridic, aplicată cu mult succes în multe ţări
europene. Prin acele chestionare juridce, se putea afla cum sătenii din orice ţară, după
"

4

Istoria dreptului românesc in trei volume, volumul II, Partea întâi, coordonator praf. univ. dr. docent
Ioan Ceterchi, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1984, p. 8 1 ;
5 Andrei Rădulescu, Isvoarele Codului Calimach, Extras din A.A.R. M.S.I., Seria III, Tomul VIII, Mem. 2,
Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1 927, p. 3
6 Ibidem, p. 5 ;
7Codul
Calimach, Ediţie critică, Colecţia "Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris" , voi. 111,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1 958, Anexă, p. 862;
8 Ibidem, p. 5 1 ;
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tradiţia rămasă de la moşi-strămoşi, îşi pun în orânduială ei între ei aproape relaţiile şi
tranzacţiile lor, certuri, învoieli, căsătorie, împărţeli etc., îară ca să alerge cât de puţin
la textul, câteodată diametralmente opus, al legii scrise, al legii aşa-numite "pozitive",
adesea produs exotic, îară rădăcină în pământ, stăpână cu de-a sila numai în oraşe, nu
şi în surzişul cătunelor" .9
În acelaşi hrisov de promulgare se arată că Domnul Calimach se serveşte şi de
celelalte opere juridice bizantine întrebuinţate în Moldova, şi anume, după enumerarea
sa chiar, de Novelele lui Iustinian, ale lui Leon ale împăraţilor ce au domnit după
dânşii, de Synopsis a Basilicalelor, de Introducerea legilor a lui Theofil Antichinsonul,
de legiuirea greco-romană şi în fine de Manualul lui Armenopol. Se pare că într-o
oarecare măsură s-a folosit şi de Adunarea de legi a lui Andronache Donici, deci tot
izvor de inspiraţie bizantină. Aşadar, din codul austriac au fost luate numai planul şi
metoda, existând mari diferenţe în privinţa numărului articolelor şi a împărţirii
titlurilor şi capitolelor. O analiză cornparativă arată faptul că în Codul Calimach există
2032 articole, afară de alte 1 2 dintr-o anexă, pe când codul austriac are numai 1502
10
articole, deci cu 530 articole mai puţin.
Din cele expuse, rezultă aşadar că pravila Calimach este o lege originală, cel
puţin cât şi cea austriacă, alcătuită, ca şi aceasta, din dreptul roman şi greco-roman, în
special din Basilicale, cu utilizarea dreptului anterior al ţării şi, în oarecare măsură, şi
a noilor legi civile europene şi mai ales sub influenţa formei codului austriac. Pe de
altă parte, se poate scoate în evidenţă o antiteză între formele şi concepţiile de viaţă ale
claselor superioare din societatea românească medievală, şi acelea ale lumii ţărăneşti,
ale clasei sociale de jos, care s-a regăsit aceeaşi şi în domeniul artei, al literaturii, al
arhitecturii, al îmbrăcămintei, precum şi al dreptului. Astfel, în domeniul dreptului
public, care era dreptul clasei superioare, se întâlnesc multe forme de viaţă bizantină.
In domeniul însă al dreptului privat nescris, care este dreptul nostru privat
consuetudinar, dreptul nostru popular, legat de obiceiul pământului, de datinile marii
clase ţărăneşti, Bizanţul şi-a exercitat o restrânsă înrâurire. "Dreptul nostru nescris
este în esenţă autohton, românesc şi doar în restrânsă măsură bizantin.
Dreptul scris, dimpotrivă, este în mare măsură restrânsă românesc". 1 1
În redactarea Codului său de legi, Calimach a urmărit două lucruri: pe de o
parte, să-I alcătuiască mai întâi în greceşte, pentru a putea fi cunoscut şi peste hotare,
pe de altă parte să-I traducă în limba poporului român, pentru care fusese de fapt
întocmit. Este probabil ca o dată cu textul grecesc să se fi redactat şi cel românesc,
dacă nu cumva acesta a precedat pe cel grecesc. Redactarea în cele două limbi, în
acelaşi timp, se făcuse şi în Ţara Românească pentru Pravilniceasca Condică a lui
Alexandru Ipsilanti şi pentru Legiuirea Caragea şi este probabil că şi la alcătuirea
Codului Calimach s-a urmat acelaşi procedeu. De menţionat este faptul că Manolache
Drăghici în Istoria Moldovei spune că Scarlat Calimach a copiat Condica politicească

Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Obiceiurile juridice ale poporului român, Bucureşti, 1 878, p. 7 ;
Andrei Rădulescu, Op. cit., p. 1 2
11
George Fotino, Pagini din istoria dreptului românesc, Antologie, introducere, note şi bibliografie de
Gheorghe Cronţ şi Stanca Fotino, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1 972, p. 90;
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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în dialectul grecesc, ceea ce s-ar putea interpreta în sensul că şi această Condică a fost
întocmită mai întâi în româneşte.
Dar această ipoteză nu se poate dovedi. Mai curând se poate crede că
traducerea în româneşte a acestui Cod mergea în paralel cu alcătuirea şi tipărirea lui în
greceşte, pentru că atât din Hrisovul de promulgare, cât şi din "Anaforaua boerilor
"
"
moldoveni din 1 8 1 9 reiese că era jumătate tradus în limba " moldovenească , de
aceea ei roagă pe domnitorul Mihail Şuţu ca să poruncească şi să se tipărească şi în
limba ţării, continuându-se a se termina restul traducerii. 12 Întâmplările neprielnice
prin care a trecut Moldova au împiedicat să se tipărească atunci, exemplarele greceşti
nefiind de mare folos pentru instanţele inferioare de judecată.
Necesitatea traducerii româneşti şi a tipăririi ei se simţea din ce în ce mai
mult. După punerea în aplicare a Regulamentului Organic ( 1 ianuarie 1 832), această
necesitate a devenit şi mai accentuată, deoarece prin art. 3 1 8 al. 2 (devenit mai târziu
art. 375) al acelui Regulament, a fost menţinut în vigoare Codul Calimach. În acest
scop, al realizării şi tipăririi traducerii, logofătul Costache Conache a stăruit pe lângă
Cârmuirea rusească să se înfăptuiască lucrarea, iar guvernatorul Pavel Kiseleff a
încuviinţat suna necesară.
Logofătul Dreptăţii, Costache Sturza, întocmise şi semna, la 26 noiembrie
1 833, interesanta prefaţă a condicii traduse. Ea apărea sub titlul: " Condica ţivi1ă sau
politicească a Prinţipatului Moldovii. Iaşi. În privilegiata tipografie a Albinei, 1 833".
"
In acea prefaţă, " Sturza logofătul spune că traducerea a fost făcută de o comisie
compusă din: căminarul Petrachi Asachi, preşedintele tribunalului Botoşani, Cristian
Flechtenmacher şi Damaschin Bojinca, jurisconsulţi ai Statului. Acea comisie lucrase
sub privegherea de aproape a lui Sturza şi trebuise să facă traducerea potrivit cu
înţelesul neapărat al legiuirilor şi cu orânduielile introduse prin Organicescul
Regulament şi totodată supravegheză şi tipărirea. Noua comisie, desigur, n-a avut
vreme să refacă traducerea, ci numai s-o termine şi să revizuiască în general ceea ce se
făcuse. Tipărirea s-a făcut în grabă. Ea era terminată în primele zile ale lunii
decembrie 1 833. La 5 decembrie 1 833, Marele Logofăt al Dreptăţii Costache Sturza a
prezentat Obşteştii Obicinuite Adunări - căreia îi era dedicată prin cuvinte elogioase un exemplar al condicii ţivile, tipărit întâia oară în limba patriei. În acest fel a fost
tradusă şi tipărită cea dintâi ediţie românească a Codului Calimach.
După apariţie, la 23 septembrie 1 835, jurisconsultul Bojinca adresându-se
Logofeţiei Dreptăţii, spune că la grabnica tipărire " a condicii ţivile s-au întâmplat a se
"
vârî oareşcare greşeli în unele paragrafuri , ceea ce poate să aducă unele rătăciri. De
aceea, lămurind acele greşeli pe o foaie, o aduce la cunoştinţa Logofeţiei şi propune să
se tipărească şi să se publice la locurile cuviincioase, pentru ca fiecare tribunal să
poată face trebuincioasă întrebuinţare. Această propunere a fost înaintată Domnului,
care a îmbunătăţit-o şi a poruncit să fie tipărită. După tipărire, Logofeţia Dreptăţii a
împărţit-o tribunalelor, la 30 decembrie 1 835, foaia cu greşelile şi cu propunerea
îndreptării lor fiind tipărită şi lipită aproape în toate exemplarele codului, la sfârşit.
Această condică a mai fost editată în 1 85 1 , 1 873 şi 1 907.
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Codul Calimach s-a aplicat de la 1 octombrie 1 8 1 7 până la 1 decembrie 1 865,
când a fost pus în vigoare codul civil. Astfel, Codul Calimach a fost legea civilă a
Moldovei timp de 48 de ani şi 2 luni, dar acest cod s-a mai aplicat şi după 1 decembrie
1 865, ceea ce surprinde pe care nu cunosc dreptul. În primul rând, potrivit art. 1 4 1 5
Cod civil, locaţiunile ereditare în fiinţă l a 1 decembrie 1 865, cunoscute sub numele de
emfiteuză ori embatic, besman, se păstrează. Acest text, ca şi art. 1 4 1 4, sunt inspirate
din art. 1 506 şi urm. din Capitolul Calimach, cap. XVII partea a II-a şi din partea a III
a cap. 5 a legiuirii Caragea. De asemenea, Codul Calimach s-a mai aplicat în cadrul
art. 1 9 1 1 (prescipţii începute) şi 1 9 1 4 Cod civil (raportarea dotei a fiicelor anterior
anterior înzestrate). În mod expres, Codul Calimach a fost abrogat prin art. 1 9 1 2 C.
civ., dar numai în tot ce nu este conform regulilor prescrise în noul cod. Curtea de
casaţie 1-a aplicat în 2 1 8 decizii ale sale, din care 8 între 1 900-1 929. Acest cod masiv
şi savant a avut în total 6 ediţii, din care două la Atena ( 1 93 1 ) şi Aahen ( 1 962) numai
cu textul neogrec, şi cea critică din 1 958.
Cuprinsul acestei legi este următorul: o introducere şi trei părţi: Introducerea
tratează despre legi sau pravile politiceşti în deobşte, partea întâia Pentru dritul
"
persoanelor", partea a doua "Pentru dritul lucrurilor" şi partea a treia Pentru
"
înmărginirile ce privesc cătră dritul persoanelor dinpreună şi a lucrurilor".
Codul Calimach deosebeşte legea, care este o regulă obştească determinatoare
a activităţii omeneşti, de drept şi dreptate, pentru care însă nu are decât un singur
cuvânt: drit, care desemnează atât dreptul, cât şi dreptatea. Dritul este o facultate a
omului recunoscută prin lege. El este de diferite feluri: drit personal, drit real etc. Dar
acest drit este aşa numitul drit politicesc. În afară de · el mai există un drit, care
seamănă mult cu dreptatea în sensul bizantin: este dritul firesc, dreptul natural,
dreptul înnăscut" în om, care se poate pricepe datorită conducerii raţiunii sau, cum
"
zice logofătul Costache Sturza în traducerea sa oficială, "cu desăvârşire se înţelege
prin povăţuirea minţii cuvântătoare". Acest drit înnăscut dă omului calitatea de
persoană juridică. El este regula după care trebuie să judece judecătorul, când nu are
putinţă să dezlege o pricină cu soluţiile pe care i le prezintă legea. Acest drit înnăscut
nu este altceva decât dreptatea, privită din punct de vedere obiectiv sau subiectiv,
dreptatea către care trebuie să se îndrepte toate legile presupuse că o reprezintă pe
lume, dreptatea pururea impecabilă şi care ar trebui să triumfe pururea.
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