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CAPITOLUL I.  

STAT ŞI DREPT LA GETO-DACI 

A. Aspecte teoretice 

§1. Consideraţii generale despre geto-daci 

Există numeroase urme ale culturii şi civilizaţiei umane pe 
teritoriul actual al României, încă din vechime. Vom lăsa istoricilor, 
arheologilor şi antropologilor „şansa” de a descoperi/redescoperi 
obiceiurile erei vechi, urmând ca noi să pornim „povestea” noastră 
de la cei pe care îi numim, alături de romani, strămoşii noştri. Dacii 
sau geţii, în funcţie de cei care i-au numit, au fost o populaţie de 
origine indo-europeană, aparţinând marelui neam al tracilor. 

Grecii le spuneau geţi, iar speculaţia noastră poate merge 
până-ntr-acolo încât să putem aprecia că numele provine de la 
Geea, zeiţa-patroană a Pământului, ca dovadă că, la momentul 
colonizării vest-pontice, grecii i-au găsit aici pe geţi. Romanii le 
spuneau daci. Şi geţii, şi dacii făceau parte din cadrul aceleiaşi 
populaţii. Unii istorici apreciază că dacii erau triburile care locuiau 
în interiorul arcului carpatic, în timp ce geţii erau triburi aflate la sud 
şi est de munţii Carpaţi. 

Primele mărturii despre geto-daci le aflăm de la Herodot, părin-
tele istoriei, care îi menţionează pentru prima dată în lucrarea Istorii, 
apreciindu-i ca fiind „cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”[1]. El ne 
oferă date importante despre harta hidrografică a zonei şi, implicit, 
despre răspândirea teritorială a geto-dacilor. Referirile la vitejia 
acestora au loc în contextul istoric al expediţiei de pedepsire a 

 
[1] HERODOT, Istorii, IV, 93-94, în B. MURGESCU (coord.), Istoria României 

în texte, Ed. Corint, Bucureşti, 2001, p. 31. 
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sciţilor de către regele persan Darius (514 î.Hr.). Informaţii ne dau 
şi alţi autori antici, precum Strabon, Horaţiu, Ovidius ş.a. 

Bazele de la care a pornit întreaga construcţie daco-getă au 
fost puse încă din epoci străvechi, începând din paleolitic. Revo-
luţia neolitică a grăbit parcursul trecerii de la societatea arhaică, 
matriarhală, la societatea din epoca bronzului şi a fierului, profund 
patriarhală. Potrivit lui Florin Negoiţă, această transformare par-
curge trei etape distincte: prima, în care bărbatul joacă un rol de 
subordonare în cadrul familiei, cea de-a doua, care înregistrează o 
creştere treptată a rolului bărbatului în familie, şi, în cele din urmă, 
o a treia etapă, finală, consemnând instaurarea patriarhatului[1]. 
Putem concluziona că triburile geto-dacice şi-au făcut apariţia pe 
firmamentul istoriei antice în momentul în care societatea 
patriarhală îşi consolidează poziţia. 

Scriitorii antici ne vorbesc despre existenţa acestor triburi abia 
în a doua jumătate a mileniului I de dinaintea naşterii lui Iisus 
Hristos, în momentul în care zona locuită de geto-daci intră în sfera 
de interese a puterilor vremii: Atena şi Sparta, imperiul persan sau 
regatul macedonean al lui Alexandru cel Mare. Explozia informa-
ţiilor despre triburile geţilor şi dacilor are loc odată cu colonizarea 
greacă a litoralului vest-pontic, când întemeietorii Histriei, ai 
Tomisului şi ai Callatisului s-au lovit de „rezistenţa” geţilor din 
Dobrogea actuală. 

Primul conducător însemnat al geto-dacilor, consemnat de isto-
rie, a fost Dromichaites (Dromihete), cel care, la începutul secolului 
al III-lea î.Hr., îl învinge pe Lysimach, satrap[2] al Thraciei. Ca 
urmare a acestei victorii, Lysimach şi Dromihete încheie o alianţă, 

 
[1] FL. NEGOIŢĂ, op. cit., p. 2. 
[2] Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Universul Enciclopedic, 

Bucureşti, 2016 – satrap = guvernator al unei satrapii (provincie în vechiul 
Imperiu Persan), cu puteri nelimitate. 
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consolidată, conform obiceiurilor vremii, de căsătoria getului cu 
fiica celui dintâi[1]. 

Până la Burebista, informaţiile despre triburile geto-dace sunt 
puţine, ele făcând referire la existenţa „regilor” Oroles, Rhemaxos 
şi Zalmodegikos[2]. 

§2. Dreptul geto-dac. Instituţii juridice 

Normele de drept difereau, în primă fază, de la un trib la altul, 
unificarea făcându-se treptat. Rolul acestora era de a asigura, pe 
de-o parte, prevenirea faptelor antisociale, iar, pe de altă parte, 
intervenţia activă, atunci când normele erau încălcate[3]. 

Normele de drept reglementau: 
– proprietatea colectivă asupra pământului; 
– rolul şi locul fiecărui membru al colectivităţii; 
– asigurarea hranei tuturor membrilor comunităţii; 
– apărarea tribului. 
În elaborarea normelor juridice daco-gete, un rol esenţial a avut 

factorul religios, fapt evidenţiat şi de atribuţiile îndeplinite de marele 
preot, care era, concomitent, judecător şi vicerege. Dintr-o astfel 
de postură, Deceneu, de exemplu, a fost creator de drept, dând legi 
scrise, elaborate şi aplicate în conformitate cu realităţile vremii[4]. 

Începând cu secolul al III-lea, puterea regelui se consolidează, 
marcând astfel debutul procesului de formare al statului şi „paralel 
cu apariţia şi consolidarea statului are loc procesul de formare şi 
dezvoltare cutumiară a instituţiilor juridice, deoarece cutuma a 

 
[1] C. VOICU, Istoria Statului şi Dreptului Românesc, ed. rev. şi adăug., 

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 33. 
[2] Ibidem. 
[3] A se vedea: FL. NEGOIŢĂ, op. cit., p. 2; M. NIEMESCH, Teoria generală 

a dreptului, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, p. 96. 
[4] VL. HANGA (coord.), Istoria dreptului românesc, vol. I, Ed. Academiei 

Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1980, p. 55. 
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constituit prima şi cea mai importantă formă de manifestare a 
regulilor de drept”[1]. 

Cutuma este o regulă de drept nescrisă care oferă unei practici 
constante şi repetate un caracter coercitiv, recunoscut de către cei 
interesaţi. Ea este forma primitivă a dreptului, valoarea sa juridică 
bazându-se pe un proces extrem de complex ce ţine de practica 
îndelungată, repetabilitate şi recunoaşterea ei ca normă obligatorie 
de către indivizi[2]. 

Familia geto-dacă era monogamă, patrilocală şi patrilineară, în 
sensul în care era formată dintr-un bărbat şi o femeie, soţia locuia 
la soţ, descendenţa era stabilită în funcţie de tată, iar copiii rămâ-
neau, în cazul decesului mamei, la părintele patern, fiind crescuţi 
de mama vitregă[3]. Este interesantă formula căsătoriei, care pre-
supunea cumpărarea soţiei de către soţ[4]. 

Normele dreptului penal geto-dac se cristalizează concomitent cu 
formarea regatului lui Burebista, ele fiind amintite atât de Horaţiu, cât 
şi de Ovidiu, ale căror texte fac trimitere la pedeapsa cu moartea 
aplicată femeii adulterine şi la existenţa unor elemente de justiţie 
privată în dreptul geto-dac. Erau pedepsiţi aspru şi cei care adu-
ceau atingere regulilor şi normelor religioase, încălcau interdicţiile 
stabilite în privinţa consumului de carne şi de vin etc.[5]. 

Drepturile persoanelor variau în funcţie de statutul social al 
individului. Nobilimea (pileati sau tarabostes) beneficia de totalita-
tea drepturilor, în timp ce ţăranii, oamenii liberi (capillati sau comati) 
aveau capacitate juridică restrânsă[6]. 

La daco-geţi, proprietatea s-a bucurat de o atenţie deosebită. 
Apariţia obştilor săteşti, a comunităţilor locale bine definite, a 

 
[1] VL. HANGA, non vidi, apud FL. NEGOIŢĂ, op. cit., p. 3. 
[2] M. NIEMESCH, Teoria generală a dreptului, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2014, p. 102-103. 
[3] VL. HANGA (coord.), op. cit., p. 77. 
[4] Ibidem, p. 55. 
[5] Ibidem, p. 74. 
[6] Ibidem, p. 75-77. 
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condus spre o împărţire a proprietăţii în proprietate colectivă şi pro-
prietate privată, ce cuprindea iniţial casa şi curtea familiei. Dez-
voltarea comerţului şi cea a schimburilor cu produse şi terenuri au 
adus şi reglementarea obligaţiilor ce le reveneau părţilor. În anu-
mite ocazii se folosea jurământul, prestatorul acestuia legându-se 
în faţa zeilor şi a oamenilor[1]. 

§3. Burebista (82-44/35 î.Hr.) 

Din punctul de vedere al întinderii sale, statul centralizat geto-dac 
atinge apogeul în timpul lui Burebista (82-44 î.Hr.), „cel dintâi şi cel 
mai mare dintre regii din Tracia”[2]. După unii istorici, moartea lui 
Burebista şi destructurarea regatului său nu au fost concomitente cu 
asasinarea, la Idele lui Marte, a lui Caius Iulius Caesar, conducătorul 
Romei, ci mai târziu cu şapte ani, în 35 î.Hr.[3]. 

Conducător autoritar, Burebista a reuşit, pentru scurt timp, să 
pună sub ascultare, prin sobrietate şi abstinenţă, toate triburile 
geţilor şi dacilor, dar şi pe cele ale celţilor, ilirilor şi tracilor de la 
Marea Neagră la Carpaţii Păduroşi, din Cadrilater şi lanţul muntos 
al Balcanilor la Haemus, Morava şi Dunărea mijlocie, devenind 
unul dintre adversarii cei mai de temut ai Romei, implicându-se, 
aşa cum ne informează autorii antici, în luptele de putere dintre 
Caesar şi Pompeius, în 49 î.Hr.[4]. 

 
[1] Ibidem, p. 79-80. 
[2] STRABON, Geografia Recognovit August Meineke, vol. I-III, Teubner, 

Leipzig, 1852-1853, apud I. CHIŞ, Istoria statului şi dreptului românesc, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 17. 

[3] N. GOŞTAR, non vidi. 
[4] I. CHIŞ, op. cit., p. 17-18. 
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Structura de putere a regatului[1], prezentată schematic, era 
următoarea: 

Rege 
Vicerege (Marele Preot)[2] 

Consiliu 
Dregători civili Dregători militari Cler 

Strângători  
de impozite 

Cavaleri Judecători 

 Căpetenii  
 Obşti vicinale  

După moartea sa, statul dac se fărâmiţează în mai multe mici 
regate, cucerite de viitorul împărat Octavianus Augustus.  

§4. Decebal (85-106 d.Hr.) 

Din punctul de vedere al întinderii, statul dac al lui Decebal era 
considerabil mai mic decât cel condus de Burebista. Din punct de 
vedere politic însă, regatul lui Decebal era mai puternic, creând 
probleme însemnate Imperiului Roman. Organizarea ierarhiei poli-
tice, stratificarea socială (pileati, comati, sclavi) etc. păstrau forma 
impusă de către Burebista. 

Puţine sunt informaţiile referitoare la organizarea politico-admi-
nistrativă a statului dac sub conducerea lui Decebal, scriitorii antici 
oferind detalii însemnate asupra desfăşurării celor trei conflicte 
daco-romane (87; 101-102; 105-106), ultimele două aducând cu 
ele sfârşitul lui Decebal şi al Daciei, devenită, pentru 170 de ani, 
provincie romană. 

 
[1] FL. NEGOIŢĂ, op. cit., p. 3. 
[2] De multe ori, rolul de judecător suprem îi era atribuit Marelui Preot, 

considerând că el deţine acest drept prin voinţa divină. 



 i. stat şi drept la geto-daci 11 

 

B. Anexe 

1. Despre Zamolxis 

„Cât despre mine, nici nu pun la îndoială, nici nu cred câte se spun 
despre el şi locuinţa lui de sub pământ; de altfel, socot că acest 
Zamolxis a trăit cu multă vreme mai înaintea lui Pitagora. Fie că 
Zamolxis n-a fost decât un om, fie că o fi fost vreun zeu de prin 
părţile Geţiei, îl las cu bine. Aşadar, geţii care duc astfel de viaţă, 
fiind supuşi de perşi, urmară şi ei grosul oştirii”[1]. 

2. Despre daci şi vecinii lor 

„Deci aceste [animale] au fost aduse [la jocuri], iar dacii şi suebii – 
în grupuri – au luptat între dânşii. Aceştia din urmă sunt celţi [...]. 
Ceilalţi [adică dacii] locuiesc pe ambele maluri ale Istrului. Dar 
cei care sunt dincoace de fluviu – lângă ţara tribalilor – ţin cu 
plata birurilor de Moesia şi se numesc moesi, afară de cei aşezaţi 
foarte aproape de tribali. Cei de dincolo poartă numele de daci, fie 
că sunt geţi, fie că sunt traci din neamul dacilor, care locuiau 
odinioară în Rhodope. Aceşti daci trimiseseră mai înainte soli la 
Caesar, dar nu căpătaseră nimic din cele ce ceruseră şi trecuseră 
de partea lui Antonius, fără a-i fi însă de mult folos, căci erau 
dezbinaţi. În această împrejurare, unii au ajuns prizonieri şi au 
fost puşi să se lupte cu suebii”[2]. 

 
[1] HERODOT, Istorii, IV, 96, FHDR, I, p. 49 şi p. 51, în B. MURGESCU 

(coord.), op. cit., p. 31. 
[2] CASSIUS DIO, Istoria romană, LI, 22, 6, FHDR, I, p. 671 şi p. 673, în 

B. MURGESCU (coord.), op. cit., p. 33. 


