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Secolul XVIII a adus în istoria Transilvaniei ample modificări politice, administrative 

și juridice, cauzate de noile raporturi de putere conturate la sfârșitul secolului XVII în spațiul 

European sud-estic. Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei, din anul 1683, victoriile 

austriecilor din anul 1684 și declinul Poloniei din statutul de putere europeană au reprezentat 
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momente de cotitură, în planul realităților și raporturilor de putere din zonă. Noul statut al 

Principatului Transilvanei, amplele modificări preconizate de către noua putere dominantă în 

acest teritoriu și vechile realități transilvănene, înrădăcinate de-a lungul veacurilor, au generat 

evoluții interesante începând cu anul 1691, care s-au reflectat pe teritoriul transilvan atât în 

plan judiciar, cât și administrativ. 

O cercetare a procedurilor judiciare și a celor cu caracter administrativ din Transilvania 

secolului XVIII presupune un demers important, care trebuie să aibă în vedere noile realități 

politico-militare din această parte a Europei, modalitatea în care s-a realizat instaurarea 

dominației habsburgice în teritoriul Transilvaniei, precum și raporturile de autoritate dintre 

puterea imperială și vechile structuri de interese locale, de sorginte feudală. De asemenea, 

componentele sociale, factorul uman și structura confesională a Transilvaniei sunt elemente 

importante ale oricărei analize, acestea trebuind să fie înțelese pe deplin, în caz contrar 

analiza riscând să conducă la unele concluzii greșite. 

Evenimentele sociale importante din a doua jumătate a secolului XVIII, generate de 

Răscoala lui Horea, precum și conflictul de natură administrativ-fiscală dintre satele incluse 

în districtul românesc din Valea Rodnei și orașul Bistrița, astfel cum acestea se conturează 

din diverse surse istoriografice și izvoare istorice, ne oferă posibilitatea de a identifica 

anumite tipuri de proceduri judiciare și administrative, a căror analiză o considerăm a fi 

importantă, pentru o mai bună înțelegere a acestor realități istorice. Cercetarea nu își propune 

să identifice noi date sau informații de ordin istoric, ci să analizeze și să interpreteze, dintr-o 

perspectivă juridică, datele istorice deja existente.  

 

În cadrul Capitolului I – „Repere istoriografice și izvoare privind procedurile 

judiciare și administrative din transilvania secolului XVIII” am încercat să prezentăm 

câteva repere istoriografice privind subiectul analizat, realizând o trecere în revistă a 

principalelor izvoare și surse istoriografice pe care le-am utilizat în analiza noastră. Am 

surprins și câteva dintre evoluțiile structurilor judiciare ale Transilvaniei, pornind de la 

vechile realități judiciare ale Principatului, ce au fost menținute până în anul 1763. Structura 

ierarhizată a forurilor judiciare transilvane este prezentată pornind de la modul în care acestea 

funcționau în cadrul comitatelor. Reformele din domeniul justiției, ce au fost inițiate de către 

noua autoritate dominantă, au condus la apariția unor noi structuri judiciare – Tablele 

continue, acestea desfășurându-și activitatea până în anul 1787. 
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În cadrul acestui capitol, am realizat și o scurtă trecere în revistă a evoluțiilor dreptului 

transilvan, astfel cum se regăsesc acestea în istoriografia aferentă secolului XVIII, pe care ne-

am fundamentat analiza. Cercetarea a pornit de la conținutul Diplomei leopoldine din 4 

decembrie 1691, prin care au fost menținute în vigoare vechile legi ale Principatului 

Transilvaniei și după momentul instaurației dominației habsburgice în acest teritoriu. Am 

încercat astfel să realizăm o sumară abordare a cadrului legal, analizând, într-o manieră 

generală, normele legale cuprinse în Tripartitul lui Werböczy, Approbatae Constitutiones și 

Compilatae Constitutiones. 

                                                

Capitolul II, intitulat „Proceduri judiciare desfășurate în Transilvania secolului 

XVIII” abordează câteva proceduri judiciare desfășurate în Transilvania secolului XVIII, sub 

forma unor studii de caz. În cadrul analizei, acestea au fost grupate în trei categorii, respectiv:  

a) proceduri judiciare, cu caracter extraordinar, ce au fost realizate de către autoritățile 

judiciare sub pretextul aplicării decretului gubernial 909 din 6 noiembrie 1784; 

b) proceduri judiciare, cu caracter extraordinar, ce s-au desfășurat în baza decretului de 

aplicare a procedurii statariale, din 15 noiembrie 1784, emis de Împăratului Iosif al II-lea, ce 

s-a aplicat în Transilvania, în perioada 21 noiembrie - 30 noiembrie 1784; 

c) proceduri judiciare desfășurate în baza ordinului Împăratului Iosif al II-lea, din 29 

noiembrie 1784, care stabilea utilizarea procedurii judiciare de drept comun împotriva celor 

care au savârșit infracțiuni, revizuirea sentințelor urmând să fie realizată de către autoritatea 

supremă imperială.  

d) proceduri extraordinare cu caracter judiciar, ce s-au desfășurat, de către comisia 

aulică, împotriva conducătorilor răsculaților: Horea, Cloșca și Crișan.   

În cadrul primei categorii, am inclus procedurile desfășurate împotriva răsculaților care 

atacaseră cetatea Devei la data de 7 noiembrie 1784. O parte dintre cei capturați au fost 

executați ca urmare a punerii în practică a unei proceduri judiciare sumare, care avea însă o 

altă sferă de aplicare. Printre cei executați sub pretextul că sunt partizani ai emisarului Salis, 

i-am regăsit pe Nicula Sârbu, Petru Petrescu, Lapedatu Veran, Onu Solnoc, Avram Ferghiuș, 

Ioja Heghedüs din Mintia, Nicula Petru, Constantin Josan din Herepea, Ion Părău din 

Fărnădia, Filimon Grozavu din Vulcești și Antoniu Schreiber din Vețel.  

Alți răsculați au fost executați în mod direct de către autoritățile judiciare ale 

comitatului Hunedoara, fără a mai fi judecați nici măcar prin aplicarea procedurii sumare. 
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În cadrul celei de-a doua categorii, am prezentat câteva studii de caz surprinzând 

modul abuziv în care a fost interpretată dispoziția împăratului Iosif al II-lea de aplicare a 

procedurii sumare de judecată, în cazul agitatorilor și recalcitranților capturați pe măsura 

înaintării trupelor imperiale în teatrul de desfășurare a răscoalei. Studiile de caz au fost 

prezentate astfel cum acestea sunt menționate în bibliografia utilizată,  fiind analizate câteva 

condamnări dispuse de către instanțele ce funcționau în comitatele Arad, Hunedoara și Cluj. 

Analiza prezintă o parte dintre condamnările la pedeapsa capitală dispuse de către Tabla 

comitatului Arad împotriva acuzaților dintre care îi amintim pe : Ion Lupenci din Pietriș, 

Rusan Ardelean din Pietriș, Ursu Ribița sau Stăniș din Cerbia, Alexa Tănase din Pietriș, 

Avram Arănieș,  Crișan Joja, Ion Man, din Ilteu, Popa Gheorge din Corbești, Crăciun 

Păcurar, Toma Bughișan, Mihai Marian și Șandru Toader, din Vinești, Iovan Iancu, din 

Temeșești, Gheorghe Brănișcan din Săvârșin. Sentința de condamnare a Tablei comitatului 

Arad din 25 noiembrie 1784, este revizuită prin decretul regal din 10 ianuarie 1785, prin acest 

act de putere condamnaților fiindu-le comutate pedepsele capitale, în pedepse privative de 

libertate, cu prestarea de lucrări publice sau în pedepse corporale.  

În cazul comitatelor Hunedoara și Cluj, sunt analizate, la un nivel general, sentințele de 

condamnare dispuse ca urmare a aplicării procedurii sumare, prin care au fost condamnați la 

moarte o parte dintre răsculații capturați. Din comitatul Cluj, am analizat condamnarea lui 

Duma Petre din Feleac. Acesta din urmă este executat la data de 30 noiembrie 1784, dată la 

care se publică dispoziția împăratului Iosif al II-lea de sistare a aplicării procedurii sumare 

împotriva răsculaților capturați de către autorități. 

În cazul analizei privitoare la cea de-a treia categorie de proceduri judiciare, am 

prezentat, sub forma unor studii de caz, o serie de condamnări pronunţate de către instanțele 

din comitatele Alba, Hunedoara și Cluj, urmărind evoluția condamnărilor de la momentul 

dispunerii și până la momentul în care acestea au fost revizuite. Ca și studii de caz, cercetarea 

prezintă și acuzațiile reținute condamnaților, în baza cărora, inițial, aceștia au fost condamnați 

la pedepse capitale, dintre care îi amintim pe: Lupu Lucaci din Sulighet, comitatul 

Hundeoara; Mihail Lupaș din Căinel, comitatul Hunedoara; Mihail Lupaș din Nevoieș, 

comitatul Hunedoara; Serafim Gonța din Vinț; Popa Constandin alias Turcin din Crișcior; 

Ion Secăreanu din Vurpăr; Ion Munteanu din Vurpăr; Drăgoi Rotea din Cârna; Ioan Jarái, 

cel tânăr, din Sângeorzul Trascăului; Vasile Zgârciu din Abrud-Sat; Iacob Todea din Vidra; 

Iacob Zaf din Râu Mare; Ispas Golda din Râu Mare; Gligor Toma din Vidra; Vasile Todor 
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din Baia de Arieș; Petru Goia din Vidra; Ion Ispas din Lupșa;  Ștefan Ispas din Lupșa și Ion 

Nicola a Horii. 

Dintre condamnările pronunțate de autoritățile judiciare ale comitatului Hunedoara, ne-

am oprit analiza asupra celor dispuse împotriva lui Ilie Ștef sau Fârțală, persoană acuzată că, 

în anul 1785, a desfășurat acțiuni pentru coalizarea unui nucleu de acțiune, în vederea 

repornirii acțiunilor cu caracter revendicativ. În cazul comitatului Cluj, analiza a încercat să 

surprindă caracteristicile unor condamnări la moarte, dispuse în anul 1785 împotriva unor 

persoane care au fost acuzate că au participat la tulburările din Sângeorzul Trascăului. 

Analiza acestor proceduri a reliefat și rolul pe care l-au avut depozițiile martorilor audiați în 

stabilirea acuzațiilor care au stat la baza condamnărilor. Astfel, martorii au conturat stări de 

fapt, participații penale și acțiuni cu caracter infracțional, care ulterior au fundamentat 

acuzațiile. În măsura posibilităților și a limitelor existente în datele istorice analizate, am 

urmărit situația condamnaților de la momentul pronunțării primelor sentințe, prin care toți cei 

analizați au fost condamnați la pedepse capitale, până la sentința finală de condamnare. 

Revizuirea sentințelor de condamnare a constat în înlocuirea pedepselor capitale cu pedepse 

privative de libertate – cu prestarea de lucrări publice sau în pedepse corporale. Reperele 

analizei au fost preluate din lucrări care au evidențiat datele istorice și stările de fapt pe care 

le-am abordat în cadrul cercetării.  

În cadrul procedurilor analizate, am evidențiat și rolul unora dintre participanți, 

demersul fiind axat pe conturarea atribuţiilor procuratorilor acuzaților, care au participat în 

diverse procedurilor judiciare. Analiza rolului pe care procuratorii îl aveau în viața judiciară a 

Transilvaniei  a pornit  de la prezentarea  cadrului legal cuprins în Approbatae Constitutiones 

și a continuat cu prezentarea  unor repere ale modului în care procuratorii exercitau funcția de 

apărare, în cadrul diverselor proceduri judiciare. Duelul judiciar dintre acuzare și apărare, 

excepțiile, cererile și apărările acuzaților au fost evidențiate și prin analizarea unei proceduri 

desfășurate în comitatul Cluj, avându-l ca subiect pe numitul Kovács Benedek, procedura 

desfășurându-se în perioada 27 aprilie - 30 iunie 1785. De asemenea, am insistat aici pe 

prezentarea modului în care se realiza citarea acuzatului la judecata comitatului, evidențiind 

caracterul complex al actului de citare. În cuprinsul dispoziției de citare, sunt identificate: 

descrierea, în detaliu, a acuzației aduse; indicarea locului unde se află acuzatul și a stării de 

captivitate a acestuia; data la care urma să înceapă desfășurarea procedurii judiciare, precum 

și consemnările personale ale oficialului care îndeplinea procedura.  
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Capitolul III, intitulat „Alte modalităţi concrete de aplicare a dreptului public, în 

transilvania secolului XVIII” conține o prezentare a conceptului de „drept public” și a 

componentelor acestuia, fiind prezentate și o serie de evoluții politico-juridice care au 

influențat realitățile de fapt și de drept din Transilvania, în a doua jumătate a secolului XVIII. 

Ca și repere de analiză, sunt abordate procedurile extraordinare cu caracter judiciar în urma 

cărora au fost dispuse sentințele de condamnare ale conducătorilor răscoalei din 1784: Horea, 

Cloșca și Crișan. În acest sens, au fost prezentate și analizate sentințele de condamnare din 

datele de 14 februarie 1785 și 26 februarie 1785, în cadrul dezvoltării fiind evidențiate și 

particularitățile sentinței de condamnare a lui Crișan, acesta fiind decedat la data de 14 

februarie 1785. De asemenea, analiza prezintă natura acuzațiilor aduse condamnaților, 

competența comisiei de anchetă condusă de către Anton Jankovich, structura sentințelor de 

condamnare și temeiurile de drept stabilite de către comisia imperială, în baza cărora s-au 

dispus condamnările. În cazul lui Horea și a lui Cloșca, analiza surprinde și modul în care s-a 

realizat execuția pedepsei capitale, fiind evidențiat și faptul că această condamnare la moarte 

fusese stabilită de către împăratul Iosif al II-lea încă din 10 ianuarie 1785.  

Prezentarea modului în care au fost realizate execuțiile a urmărit să sublinieze 

caracterul spectaculos al acestora, caracteristic Evului Mediu. În secolul XVIII, înfăptuirea 

justiției penale continuă să se realizeze prin veritabile spectacole ritualice care aveau menirea 

să provoace populației reacții de groză, pentru a se preîntâmpina săvârșirea unor infracțiuni în 

viitor. Prin stabilirea unor modalități spectaculoase de executare a condamnaților la pedepsa 

capitală se urmărea realizarea represiunii penale asupra acestora și realizarea prevenției 

generale în rândul populației care asista la execuții sau afla ulterior despre acestea. 

 

Capitolul IV, intitulat „Proceduri administrative în Transilvania secolului XVIII”,  

abordează, prin prezentarea unor studii de caz, o serie de proceduri cu caracter administrativ. 

Sunt analizate, în principal,  două proceduri administrative desfășurate în anii 1755 și 1771, 

din dispozițiile guvernatorilor Transilvaniei Johann Haller și Maria Joseph von Auersperg. 

Prima dintre acestea vizează conflictul declanșat de noua dispoziție privind conscrierea 

fiscală a locuitorilor din satele românești situate în Valea Rodnei, iar cea de-a doua privește 

anchetarea abuzurilor realizate de către funcționari ai comitatul Hunedoara, în exercitarea 

funcțiilor pe care aceștia le dețineau.  

Prezentarea procedurii cu caracter administrativ desfășurate în Valea Rodnei se 

realizează pornind de la dispozițiile care au stat la baza declanșării cercetărilor 
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administrative. În continuare, am expus structura acestor proceduri, prin evidențierea 

întrebărilor adresate de către persoanele delegate cu realizarea investigațiilor și a 

răspunsurilor persoanelor ce au fost audiate pe parcursul cercetărilor. 

În ceea ce privește cea de-a doua procedură administrativă abordată, analiza urmărește 

să evidențieze temeiul declanșării, caracterul complex al instrucțiunilor ce trebuiau urmate pe 

parcursul desfășurării ei și măsurile cu caracter sancționator care au fost dispuse sau au fost 

propuse a fi dispuse împotriva unor funcționari de rang înalt ai comitatului Hunedoara, care 

săvârșiseră o serie de abuzuri grave în exercitarea funcțiilor. 

Partea finală a acestui capitol prezintă diferențe și asemănări între procedurile 

administrative și cele cu caracter judiciar, astfel cum se prezentau acestea în Transilvania 

secolului XVIII. Printre asemănările celor două tipuri de proceduri am remarcat caracterul 

structurat al acestora, abordarea acelorași tipare de cercetare investigativă în cadrul 

ascultărilor de persoane și caracteristica oficială. Deosebirile dintre procedurile judiciare și 

cele administrative care se desfășurau în Transilvania secolului XVIII constau în diferitele 

structuri de putere care le instrumentau, natura distinctă a conflictului legal și scopurile care 

se urmăreau a fi atinse prin desfășurarea procedurilor.  

 

Capitolul V, intitulat „Ascultările de persoane, parte componentă a procedurilor 

judiciare şi administrative”, încearcă să evidenţieze rolul ascultărilor în cadrul celor două 

categorii de proceduri analizate. În prima parte a acestui capitol, este prezentată sfera noțiunii 

de „ascultări de persoane”  și  câteva componente ale ascultărilor  realizate în spațiul 

transilvan. 

 Cercetarea urmărește evidențierea elementelor care împart ascultările de persoane în 

două grupe distincte: ascultările persoanelor care erau acuzate de săvârșirea unor infracțiuni 

și ascultările de martori. Ca subiecte de analiză, au fost prezentate, printre altele,  

componentele interogatoriilor la care au fost supuși Horea, Cloșca și Crișan, la începutul 

anului 1785. În ceea ce privește audierile de martori, sunt analizate o serie de proceduri 

desfășurate în a doua jumătate a secolului XVIII de către autoritățile judiciare ale comitatului 

Cluj. În ceea ce privește procedurile administrative, analiza abordează caracteristicile 

anchetei desfășurate în anul 1755, din dispoziția guvernatorului Transilvaniei Johann Haller, 

pentru lămurirea situațiilor care au condus la dezvoltarea conflictului dintre satele românești 

din Valea Rodnei și orașul Bistrița.  
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Sunt prezentate trăsăturile caracteristice ale noului concept de anchetă investigativă - 

benignum examen - și modul în care acuzații sau martorii reacționau la investigația subtilă 

realizată de către autorități. Meticulozitatea şi caracterul structurat al investigațiilor reprezintă 

caracteristici esențiale ale anchetelor judiciare și administrative, care s-au răsfrânt și asupra 

modalităților în care se realizau ascultările de persoane, în diversele proceduri desfășurate în 

Transilvania secolului XVIII. Procedeele moderne de investigare nu mai urmăresc obținerea  

mărturisirii acuzatului prin folosirea unor mijloace de constrângere fizică a acestuia, ci se 

grefează pe un veritabil joc psihologic între anchetatori și anchetat, pe parcursul căruia se 

utilizează diverse tactici, menite să înfrângă poziția de nerecunoaștere a acuzatului. 

Realizarea ascultărilor de martori într-un cadru prestabilit al investigației, confruntările și 

prezentarea unor mijloace materiale de probă, reprezentau o veritabilă evoluție în materia 

probațiunii, toate aceste proceduri investigative  înscriindu-se în noile linii directoare care 

stau la baza înfăptuirii justiției, prin mijloace subtile. 

În finalul analizei noastre, am prezentat concluziile acestei cercetări. Analiza 

procedurilor judiciare și administrative din Transilvania secolului XVIII ne-a oferit 

posibilitatea de a contura câteva repere importante ale cadrului istoric în care acestea s-au 

desfășurat, noile evoluții fiind generate de politica de integrare a spațiului transilvan în cadrul 

Imperiului Habsburgic. Procedurile politico-instituționale inițiate la sfârșitul secolului XVII 

de către autoritatea imperială s-au reflectat, în mod direct, asupra vechilor realități juridice și 

administrative ale Transilvaniei. Puterea imperială a realizat o serie de demersuri importante 

în scopul modificării realităților administrative și judiciare, din acest nou teritoriu în care își 

exercita autoritatea. O parte dintre noile evoluţii ale Transilvaniei au fost surprinse prin 

prezentarea procedurilor judiciare și administrative analizate, conflictul dintre componenta 

privilegiată a societății transilvane și puterea imperială reprezentând o constantă a secolului 

XVIII. 

Scopul demersului pe care l-am realizat nu a fost acela de a epuiza tema de analiză, ci 

de a prezenta anumite caracteristici ale procedurilor judiciare și administrative analizate, 

necesare istoricilor pentru evaluarea corectă a unor evenimente. Am încercat să realizăm 

raportarea unor date istorice la componenta juridică și judiciară a societății, iar nu numai la 

cea socială, în încercarea de contribui la conturarea, într-un mod cât mai obiectiv, a stărilor de 

fapt pe care le-am prezentat. Considerăm că analiza noastră reprezintă numai un prim pas 

într-un proces de conturare obiectivă a realităților juridice, judiciare și administrative ale 

Transilvaniei secolului XVIII, fiind neîndoilenic faptul că această temă de cercetare trebuie 
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aprofundată,  întrucât reprezintă o importantă sursă de informații nu numai pentru istorici, dar 

și pentru juriștii preocupați să înțeleagă mai bine originea unor proceduri judiciare moderne. 
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