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CUVINTE CHEIE: Istoria Transilvaniei, principat, legislaţie, poteră, infractor 

 

PRIVITĂ LA modul retrospectiv, prezenta teză apare ca o sumă de informaţii, unele cu 

caracter inedit pentru istoriografia românească, despre procedura urmăririi 

infractorilor în Transilvania secolului al XVII-lea în comitatele ardelene, o perioadă de 

timp în care majoritatea instituţiilor juridice ale statului se cristalizează şi devin 

eficiente. Cele şase capitole, bibliografia şi anexele înseamnă o muncă de adunare a 

dovezilor ce argumentează teoriile şi ipotezele lansate de autor şi care conferă 

cercetării istorico-juridice o anumită personalitate. 

 Pentru început, lucrarea introduce cititorul în istoria unui stat format la 

jumătatea veacului XVI prin îmbogăţirea voievodatului ardelean cu o parte din 

comitatele ungureşti ce consimt să se alipească noii construcţii politice după disiparea 

regatului maghiar în turbăriile de la Mohács. Constituirea principatului Transilvania nu 

a fost o întreprindere deloc facilă, în condiţii de criză internă şi internaţională, într-o 

prioadă de interregum, de căutări, de ambiţii deşatre şi de iluzii spulberate. 

Personaje politice importante precum Ioan Zápolya, Soliman Magnificul, George 

Martinuzzi, Isabela şi fiul ei Ioan Sigismund Zápolya, Ştefan Majláth, Petru Petrovici şi 

alţii, au fost actorii care şi-au pus amprenta, mai mult sau mai puţin, asupra istoria 

începuturilor acestui stat autonom aflat sub suzeranitatea, când restrictivă, când 

protectoare a Semilunii. 
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 Odată cu accederea la putere a dinastiei Báthory regimul politic se stabilizează 

relativ, mai ales în perioada când principe a fost ilustrul Ştefan, devenit rege al 

Poloniei. Transilvania Báthoreştilor a cunoscut şi perioade de instabilitate pe care 

suveranii le-au gestionat uneori destul de prost, doi dintre aceştia, Andrei şi Gabriel 

căzând pradă unor comploturi. Nu putem omite apariţia meteorică a lui Mihai Viteazul 

pe scena politică ardeleană, episod care a produs efecte mai ales pe termen lung în 

conştiinţa românilor de aici. 

 Prin alegerea pe tronul Alba Iuliei a unor suverani autoritari precum Gabriel 

Bethlen sau Gheorghe Rákóczi I principatul cunoaşte o perioadă de glorie europeană 

iar implicarea victorioasă în Războiul de 30 de ani aduce extensia teritorială în spaţiul 

Ungariei Superioare. Pe plan intern, o serie de reforme economice, juridice, fiscale, 

militare şi culturale revigorează o societate tot mai aproape de modelele statelor 

apusene. Dar tonul nu a fost decât o iluzie. Iniţiativa nefericită a lui Rákóczi al II-lea, 

un amestec complicat al ardelenilor, secondaţi de contingente moldo-muntene şi de 

trupe căzăceşti, în evenimentele tragice din Polonia, aruncă ţara în criză şi haos. 

Urmează o perioadă de instabilitate în care Ardealul va cunoaşte ororile războiului 

civil, umilinţa ocupaţiei otomane, noi pierderi teritoriale şi tragedia a trei principi. 

 

 
 Armata transilvană trecând Vistula în drumul spre Vraşovia 

 

 După glorie, decădere. O Poartă mult mai vigilentă şi mai atentă la viaţa 

politică ardeleană, o nobilime agresivă, aflată mereu pe poziţii contrare şi un suveran 

slab, condus de proprii consilieri şi de o soţie bolnăvicioasă, iată reţeta „perfectă” a 

unei prăbuşiri latente. În faţa ambiţiilor Habsburgilor care nu renunţaseră o clipă la 

pretenţiile de anexare a Transilvaniei la imperiul central-european, ardelenii nu au ce 

face decât să deschidă larg porţile cetăţilor. Epopeea lui Francisc Rákóczi al II-lea, 
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cunoscută în istorie sub numele de “Răscoala Curuţilor” a fost doar „cântecul de 

lebădă” al statalităţii relativ independente, de un veac şi jumătate, a Ardealului. 

 Într-un asemenea context politic viaţa internă a trebuit să se desfăşoare 

normal, sens în care instituţiile principatului au funcţionat din plin. Analizei acestora 

le este dedicat întreg capitolului secund. În evul mediu european istoria suveranilor se 

identifică, de multe ori, cu istoria statului în sine, iar Transilvania nu a  făcut 

excepţie de la această regulă. Suveranul este atotprezent în documentele epocii: 

cronici, jurnale de război, danii, diverse tipuri de misive, hotărâri ale instanţelor de 

judecată etc. Principele Transilvaniei este centrul universului politic, social, cultural 

sau chiar economic al ţării, iar instituţia princiară a avut o evoluţie în timp. Modul de 

alegere şi de numire a şefului de stat, rolul dietei şi al turcilor în elecţiune şi în 

confirmare, ceremonialul încoronării, jurământul şi prerogativele cu care este 

investit, sunt tot atâtea aspecte ce au beneficiat de abordări analitice. Desigur, au 

existat situaţii în care suveranul a fost secondat de un locţiitor, mai ales în vremuri 

de criză, avea o curte princiară, un palat în capitală cu spaţii publice şi private, o 

arhivă şi o bibliotecă, toate după modelele europene. Un consiliu princiar, adică o 

structură consultativă şi administrativă era de nelipsit în peisajul instituţional 

ardelean, după cum tot nelipsite erau cancellaria maior şi minor, prin care suveranul 

practic conducea ţara.  

Adunărilor de stări sau dietelor le-au fost rezervate spaţii generoase în capitol, 

deoarece acest înalt for al stărilor privilegiate din principat, această adunare politică 

deliberativă, acest parlament ce funcţiona în sistem unicameral, avea un rol însemnat 

în viaţa ţării. Structură, proceduri de lucru, funcţii, raporturi cu suveranul, toate sunt 

reflectate în hotărârile celor 299 de diete ardelene, organizate şi desfăşurate în 

epoca principatului, documente ce au fost cuprinse în impresionanta lucrare 

Monumenta comitalia regni Transylvaniae, apărută în a doua jumătate a secolul al 

XIX-lea prin îngrijirea istoricului Szilágyi Sándor.  

În fine, armata, un corpus militar destul de compozit, organizată şi ea potrivit 

principiului Unio Trium Nationum, care şi-a dovedit de multe ori eficienţa pe 

câmpurile de luptă, întregeşte spectrul instituţional transilvan. Din punct de vedere al 

tacticii defensive, o salbă de fortificaţii protejau spre vest şi spre nord principatul, în 

vreme ce răsăritul şi sudul era apărate de intruziunile agresive, de Munţii Carpaţi, 

graţie cetăţilor de la intrările/ieşirile din defileuri. Dar ruina exercitus Transilvaniae 

şi degradarea ei în condiţiile crizei interne ce a urmat episodului polonez din anul 

1657, alterarea capacităţii de apărare în primul rând datorită ocupării cetăţii Oradea 
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de către turci şi falimentul economic au fost, pe lângă intervenţiile externe 

pustiitoare, cauzele principale ale decăderii statului autonom ardelean. 

 Pe parcursul capitolului al treilea este teoretizată noţiunea de drept penal şi se 

trece în revistă evoluţia acestuia, ca lege scrisă, în contextul legislaţiei generale a 

regatului maghiar cu aplicabilitate practică pe teritoriul voievodatului, şi, mai apoi, 

în universul normelor de drept emise în vremea principatului transilvan. Înainte de 

aceasta, au fost redactate câteva consideraţii despre legislaţia europeană în materie 

penală, în efortul autorului de a identifica elemente de împrumut şi bune practici 

normative care au servit drept modele juriştilor ardeleni. Este cazul instituţiei poliţiei 

de parohie sau comunitare, responsabilă cu paza pe timp de zi şi de noapte a 

localităţilor anglo-saxone, practică preluată şi de administraţiile ardelene pe 

parcursul secolului XVII. Credem că elemente de procedură penală ardelene au avut 

ca surse de inspiraţie lucrările fundamentale europene Practica rerum criminalia, 

publicată la Leipzig, în anul 1635, De poena Homicidi, scrisă în 1543 de Andrej Frycz 

Modrzewski, cunoscut sub numele Modrevicius sau Maleus maleficarum (Der 

Hexenhammer), un faimos tratat de vrăjitorie, creaţia lui Heinrich Kramer, inchizitor 

al Bisericii Catolice şi Jakob Spenger. 

 Analizând izvoarele dreptului transilvan identificăm în primul rând obiceiul sau 

cutuma, izvor nescris, conservat în mentalul colectivităţilor locale. Ne referim la 

dreptul cutumiar românesc (jus valahicum), un drept obişnuielnic, descins din dreptul 

roman, conservat în conştiinţa comună a românilor din Transilvania, Moldova, Ţara 

Românească şi Ungaria, la datinile populaţiei maghiare ardelene, o formă de drept 

feudal cu reminiscenţe tribale însă îmbogăţit, cu siguranţă, în urma contactelor 

stabilite de unguri cu alte neamuri de-a lungul secolelor, precum şi la cutumele 

săseşti aduse de teutonici din zonele apusene de obârşie, un drept în general de 

factură urbană, şi el puternic influenţat de dreptul roman. Transformarea obiceiului 

în lege scrisă s-a realizat treptat, pe măsură ce apar cancelariile şi instituţiile 

capitluare. Un rol important în promovarea normelor scrise le-au avut regii maghiari, 

începând cu Ştefan cel Sfânt, continuând cu Coloman Cărturarul sau Andrei al III-lea şi 

cu suveranii care li s-au succedat mai apoi pe tron. 

 Decretele suveranilor unguri sunt completate, într-o aşa-numită „listă a 

izvoarelor de drept scrise”, cu Opus Tripartitum al lui Ştefan Werbőczy, cu hotărârile 

dietelor principatului ardelean din secolele XVI-XVII, cu tratatul Specimen juridici 

processus al lui Gabriel Bethlen din 1619, cu operele Approbatae şi Compilatae 

Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum din a 
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doua jumătate a secolului XVII, cu legislaţia comitatensă (statute, protocoale, 

instrucţiuni, decizii), cu precedentele judiciare reflectate în sentinţele instanţelor 

locale şi centrale, cu tratatele internaţionale încheiate între statul ardelean şi vecinii 

săi, precum şi cu Edictum militare emis în timpul principelui Mihail Apafi în 1671. 

Încă de la începuturile formării statului voievodal, faptele penale existau în 

dreptul cutumiar, fiind cuprinse mai târziu în decretele regilor unguri. Infracţiunile 

sunt studiate şi grupate în Tripartitum şi fac tot mai des obiectul hotărârilor dietale 

din secolul XVI. În schimb, cele două corpuri de legi ale veacului XVII, Approbatae şi 

Compilatae reprezintă apogeul efortului de codificare legislativă din istoria medie a 

Transilvaniei, penalul şi procedura penală beneficiind, în sfârşit, de o tratare relativ 

distinctă. Studiul culegerilor de legi şi a actelor emise de diete au conturat 

preocuparea autorităţilor de a ţine în frâu infracţionalitatea, de a face ordine în stat 

prin crearea unor instituţii dotate cu mecanisme juridice moderne şi eficiente, 

adaptate la specificul regnicolar.  

 

 
Principele Gabriel Bethlen printre oamenii de ştiinţă 

 

Dacă au reuşit sau nu, doar documentele ce au fost sau vor fi studiate, o pot 

confirma ori infirma. Cert este că izvoarele pomenesc despre hoţi prinşi, executaţi 

sau condamnaţi la ani grei de închisoare, despre bunuri mobile ori averi întregi 

confiscate, ca măsuri extreme, despre indivizi certaţi cu legea, puşi sub urmărire, 

despre potere organizate de comiţi, vicecomiţi ori juzi nobiliari pentru asanarea 

regiunilor de răufăcători sau despre monede false descoperite prin târguri sau chiar 

asupra plasatorilor itineranţi. Sunt, iată, realităţi ce probează faptul că justiţia 

ardeleană a funcţionat, că legea penală s-a aplicat şi că ordinea publică era 
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asigurată, cu excepţiile care s-au numit războaie, calamităţi naturale sau invazii 

tătare. 

Capitolul patru este rezervat analizei sistemului judiciar, mai precis a 

instituţiilor juridice ale Transilvaniei secolului XVII de la diferitele niveluri ale sale, în 

mare parte tributare epocii voievodatului. Constatăm că în secolul al XVI-lea aceste 

reminiscenţe sunt omniprezente, însă, treptat, îşi fac loc instituţii noi, specifice noii 

construcţii statale: principele, tabla princiară, consiliul princiar, adunările de stări, 

toate cu atribuţii şi în plan juridic. Putem spune că abia în veacul următor, odată cu 

cristalizarea instanţelor de judecată, odată cu firava separare a juriştilor de corpusul 

administrativ central sau local, odată cu elaborarea unor culegeri de texte juridice, 

odată cu organizarea unui sistem eficient de urmărire a infractorilor şi de încarcerare 

a lor, justiţia ardeleană capătă personalitate şi tinde să devină una modernă, 

apropiată de paradigmele Apusului. 

Studiind instanţele superioare ale statului aflăm că suveranul putea să judece, 

ca ultim for de apel, o serie de fapte dintre care se delimitează trădarea sau nota 

infidelitatis, dar era în măsură să prezideze şi şedinţele de judecată pe moşiile sale, 

pe domeniile fiscale, pe Fundus regius sau în oricare alt spaţiu al ţării în care 

prerogativele în materie judiciară îi rezervau acest drept. Şi dieta era îndrituită a lua 

în discuţie cauzele de înaltă trădare faţă de ţară, realitate probată de exemplele 

expuse, unele memorabile pentru istoria Transilvaniei medievale (vezi chestiunea 

Dionisie Bánffy sau procesul sabatarilor). Dar atât principele, cât şi parlamentul erau 

instituţii politice, iar amestecul politicului în justiţie putea avea adesea efecte 

negative. Instanţa, cu adevărat supremă şi profesionistă a principatului, a fost tabla 

princiară, o succesoare, mai mult sau mai puţin legitimă al tabulei regia iudiciaria 

ungureşti. Odată constituită, la mijlocul secolului XVI, tabla devine principalul for 

judecătoresc suprem transilvan, ce dezbătea în apel pricinile înaintate de comitate, 

de scaunele secuieşti, precum şi pe cele trimise din Partium. Saşii ocoleau tabla din 

cauză că aveau, în procesele lor, drept de apel direct la suveran, în timp ce oraşele 

libere regale se adresau în mod cu totul excepţional acestui for.  

Diversitatea politică a principatului a determinat o diversitate sensibilă şi la 

nivelul instanţelor judiciare locale, din diferitele zone ale ţării. De aceea, au fost 

analizate structurile instituţional-juridice din comitate, precum şi cele care 

funcţionau pe teritoriile secuieşti, săseşti şi în aşezările urbane, mai mult sau mai 

puţin privilegiate. Instanţele de judecată comitatense erau alcătuite din officiales: 

comitele suprem, vicecomitele, judele nobiliar, vicejudele, notarul şi asesorii. 
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Fiecare din aceşti funcţionari avea un rol distinct în peisajul judiciar. Completele 

deliberau în cadrul scaunelor de judecată sau a sedriilor generale, a celor parţiale, 

triduale sau a scaunelor filiale. Pricinile mai mărunte erau soluţionate de instanţele 

săteşti gestionate de judex pagi asistat de cojuratores, căpitanul cetăţii judeca 

faptele de pe moşia aferentă, în timp ce nobilul stăpân împărţea dreptatea la nivelul  

instanţelor dominale.  

Intenţionând a da tezei un caracter practico-aplicativ, am descris procedura de 

judecată plecând de la un exemplu concret, exemplu ce ne-a oferit posibilitatea 

cercetării unor instituţii de drept care existau atunci şi există şi azi: sesizarea, părţile 

în procesul penal, avocatul, martorul sau jurătorii. O tâlhărie urmată de moartea 

victimelor consumată la finele secolului XVI în perimetrul satului Cluj-Mănăştur, 

consemnată destul de amănunţit de iezuitul Ştefan Szánto, ne-a creat condiţiile 

analizării fazelor procesului penal: urmărirea penală, judecata şi punerea în 

executare a sentinţei emise de instanţă. Tot acum am vorbit despre probă şi despre 

rolul acesteia în stabilirea vinovăţiei sau nevinovăţiei suspectului şi felul în care 

aceasta era gestionată în proces. 

 

 
15. Proba apei aplicat unei femei suspecte de vrăjitorie 

 

Desigur, ne-am plasat cercetarea într-un spaţiu temporal în care tradiţiile şi 

cutumele încă ”luau faţa” codexurilor moderne, slujbaşii încă împărţeau dreptatea 

după bunul lor plac sau al stăpânului, nobilii locali se aflau în concurenţă cu comitele 

suprem în prinderea şi judecarea răufăcătorilor pentru a pune mâna pe averea 

acestora, se făceau încă discriminări între naţiunile privilegiate şi ceilalţi locuitori ai 

ţării, iar suveranul era prea puţin interesat de plângerile în apel care mai răzbăteau, 
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ici, colo, pe la instanţele superioare ale ţării. În ciuda acestor realităţi, am 

descoperit, din studiul izvoarelor şi lucrările de specialitate, tendinţa de normalizare 

a justiţiei ardelene şi dorinţa autorităţilor de a ţine sub control situaţia operativă din 

principat. 

Înainte de a intra în substanţa problematicii urmăririi infractorilor în 

comitatele ardelene, am socotit oportun ca în debutul capitolului cinci să emitem 

câteva consideraţii despre noţiunea de ordine publică şi despre modul în care 

politicile de menţinere şi restabilire a acesteia erau implementate în cetăţi, oraşe, 

sate şi pe întreg teritoriul comitatens. Definim ordinea publică drept o stare de 

legalitate, de echilibru şi de pace, prin care se asigură liniştea, siguranţa persoanei, a 

colectivităţilor si a bunurilor, sănătatea şi morala publică, a cărei menţinere, potrivit 

principiilor şi normelor statului, se realizează prin măsuri de constrângere specifice 

poliţiei. Prin introducerea progresivă a pazei pe timp de zi şi noaptea pe întreg 

teritoriul comitatului, practic autorităţile luau măsuri indirecte împotriva publice 

pacis et tranquillitatis perturbatores, adică a infractorilor care prin comportamentul 

lor afectau liniştea comunităţilor. Dar menţinerea ordinii publice însemna şi 

desfăşurarea unor activităţi preventive pe linie de comerţ în târguri şi iarmaroace, 

însemna întreţinerea serviciilor vamale şi de pază a hotarelor, însemna prevenirea şi 

stingerea incendiilor, combaterea epidemiilor, controlul asupra armelor şi în special a 

celor de foc, precum şi alte activităţi pentru care administraţiile locale au emis o 

serie de acte normative.   

Dar, cu toate eforturile depuse, starea infracţională a crescut constant de-a 

lungul întregii istorii a principatului, aspect rezultat din documentele dietelor. În 

aceste împrejurări s-a simţit nevoia, încă din veacul XVI (1545), de a mobiliza 

autorităţile de la nivelul comitatelor, scaunelor şi districtelor, într-un efort comun de 

urmărire, reţinere, judecare, condamnare şi executare a hoţilor de tot felul. Astfel a 

apărut instituţia poterei, numită a „juzilor circulatori” (cirkál biró) sau inquisitio 

generalis. Şi pentru ca aceasta  să funcţioneze legal, statul a înzestrat-o cu o serie de 

norme, care constituie temeiul legal al acestei instituţii. Astfel, hotărârile dietelor şi 

mai apoi forma lor tipărită şi actualizată în corpusurile legislative Approbatae şi 

Compilatae Constitutiones, instrucţiunile şi ordinele date de suveran, în nume 

personal ori mandatat de consiliul princiar, comiţilor supremi şi celorlalţi oficiali, 

alături de hotărârile scrise ale adunărilor comitatense care împreună stabilesc cadrul 

juridic, competenţele materiale şi teritoriale, drepturile şi îndatoririle personalului 

de specialitate, precum şi interdicţiile, formează dreptul poterei în Transilvania. 
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Desigur, atunci când pronunţăm cuvântul „poteră”, ne gândim la filmele cu 

haiduci şi la întreaga paletă de poveşti şi mituri ţesute în jurul unor asemenea 

personaje reale sau descinse din legendele populare. Când supunem „poteră”, gândul 

nostru zboară uneori la vestul sălbatic din îndepărtata Americă şi la acţiunile de 

căutare organizată a bandelor de tâlhari pe capul cărora statul punea recompensă şi 

care, fiind prinşi erau aduşi în faţa judecătorului, anchetaţi, condamnaţi şi executaţi 

în piaţa publică. Credem că instituţia aceasta în variantă ardeleană are câte puţin din 

fiecare exemplu de mai sus. Până la urmă potera a fost o instituţie de stat, care se 

organiza în baza şi în executarea legilor Transilvaniei, având atât o funcţie de 

prevenţie, cât şi una de cercetare penală. Oricum, prezenţa poteraşilor pe teren, a 

acestor man hunters, „vânători de oameni” crea un sentiment de siguranţă în rândul 

cetăţenilor, acel sentiment de pace necesar desfăşurării în condiţii normale a vieţii 

sociale, economice, politice şi culturale. 

Dreptul poterei stabileşte competenţa teritorială, adică limitele în care 

oficialii care compuneau echipa, adică: comitele suprem, vicecomitele, solgabirăul şi 

alţi slujbaşi de stat, erau în drept să aplice legea. Cercetarea noastră a pus în 

evidenţă faptul că juzii acţionau doar pe teritoriul acelei entităţi administrative. Cu 

alte cuvinte, competenţa teritorială a poterei se suprapune peste cea a funcţionarilor 

care o compun, cu toate că au existat şi situaţii de excepţie. 

Slujbaşii inchiziţiei generale concentrau o serie de atribuţii, în primul rând de 

ordin judiciar, care însemnau exercitarea activităţii de urmărire, prindere, judecare 

şi pedepsire a infractorilor, potrivit competenţelor materiale şi teritoriale, în baza 

legislaţiei generale şi cutumiar-locale a Transilvaniei. Documentele vorbesc despre 

...luarea sub cercetare a malefactorilor şi condamnarea lor, confiscarea bunurilor 

acestora, descriu modul de pătrundere pe proprietatea sau în locuinţa unor persoane 

suspecte, modul de acţiune pe domniile fiscului, modul de păstrare a registrului cu 

evidenţa persoanelor urmărite, modul de respectare a legilor şi articolelor ţării, 

competenţele date nobililor în materie de pedepsire a iobagilor, competenţele de 

cercetare ale comitelui suprem, activităţile de poliţie economică, precum şi alte 

detalii în materie de ceea ce am numi azi „tactică poliţienească”. Potera mai avea 

atribuţii în sensul culegerii de informaţii despre persoanele urmărite, vitale, am putea 

spune pentru acest tip de activitate. 

Identificăm apoi atribuţiile pe linie preventivă, cu alte cuvinte luarea acelor 

măsuri menite să preîntâmpine comiterea unor infracţiuni. Vorbim în primul rând de 

importanţa patrulării prin comitat. Şi azi prezenţa efectivelor de poliţie în stradă are 
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o mare importantă sub aspectul menţinerii ordinii şi liniştii publice, situaţie în care 

intervenţia la faţa locului, prinderea în flagrant delict sau realizarea contactului 

direct cetăţean-poliţist sunt oportunităţi menite a îndeplini politicile de prevenţie 

asumate de stat. În fine, atribuţii de gospodărire a comitatului impuse slujbaşilor 

poterei dovedesc faptul că în secolul XVII însă nu s-a realizat pe deplin separarea 

instituţiilor judiciare de cele administrative, cel puţin la nivel local. Fiind slujbaşi ai 

comitatului, membrii poterei nu puteau rămâne pasivi la eventualele 

disfuncţionalităţi constatate  (poduri distruse, terenuri necultivate sau încălcări ale 

ordinii social-religioase), fiind obligaţi, iată, să dispună măsuri în consecinţă. 

 

 
Tâlhar din Carpaţii de nord 

 

Activitatea în sine era benefică pentru curăţirea comitatelor, scaunelor 

secuieşti şi districtelor săseşti şi româneşti de latrones, fures, cusores falsarum 

monetarum, se alii malefactores şi pentru conservarea stării de pace socială, dar în 

acelaşi timp întreţinerea personalului oficialilor şi a efectivelor auxiliare, mai ales 

când frecvenţa acţiunilor şi raziilor era mare, însemna eforturi materiale deosebite 

din partea comunităţilor rurale destul de sărace.  

Cu privire la drepturile circalaşilor, adică la dările sau obligaţiile fiecărei porţi 

destinate plăţii activităţilor desfăşurate de poteră aflăm tot din lectura articolelor 

dietale, a ordinelor, instrucţiunilor şi a altor izvoare cercetate. Pe măsură ce potera 

se dezvoltă numeric, cresc şi dările. De pildă, pentru retribuirea inchizitorilor din 

anul 1641 ce acţionau în comitatul Alba fiecare poartă era datoare a da 2 florini şi 

33,5 denari, în timp ce pentru plata circalaşilor din Solnocul Interior din anul 1680 

contribuţia devine şi mai apăsătoare: 6 florini şi 16 denari de poartă. Diferenţa este 
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semnificativă, sumele fiind foarte mari pentru o gospodărie de oameni săraci, dacă ne 

gândim la faptul că valoarea unui animal de povară era, în secolul XVII, undeva între 6 

şi 9 florini.  

Pentru urmărirea persoanelor delincvente s-au întocmit evidenţe speciale, aşa 

cum a fost cazul Registrului cu evidenţa beneficiilor şi fărădelegilor satelor din plasa 

de sus a nobilului scaun Arieş (Extractussa Nemes Aranyas Szék Kerületében a Felsö 

Járásban levö Faluk Beneficiumainak és Maleficiumainak), din a cărui lectură am 

reuşit să ne formăm o opinie privind tipurile de infracţiuni date în competenţa de 

cercetare şi judecare a juzilor poterei. 

 Am constatat, prin comparaţie, că activitatea inchiziţiei diferea de la un 

comitat la altul, de la o regiune la alta. Instituţia poterei transpare în cel puţin două 

ipostaze: una dinamică, poliţienească, atunci când slujbaşii statului se deplasează 

prin câmpii şi zone montane, prin sate ori cătune izolate, luând urmele 

malefactorilor, specifică districtului Bistriţei şi comitatelor Hunedoara, Maramureş şi 

Solnocul Interior şi una statică, judecătorească, situaţie în care juzii poterei analizau, 

deliberau şi pronunţau sentinţe în diverse pricini, asemănându-se cu un scaun de 

judecată itinerant compus din personal juridic de specialitate, aşa cum a fost cazul în 

scaunul Arieş. Transformările instituţiei inchiziţiei din secolului al XVII-lea sunt certe: 

de la judecata sumară se trece la judecata procedurală, potera devenind astfel un 

prim pas în pregătirea procedurii, sens în care multe din procesele începute de poteră 

în teritoriu cunosc finalitatea la serdiriile comitatului. 

Însă o asemenea activitate operativă ar fi fost nulă în lipsa unor informaţii. 

Acestea vizau aspecte concrete legate de persoana infractorului, identitatea sa, 

localitatea de domiciliu, ocupaţia, modul de comitere a infracţiunii sau a 

infracţiunilor, forma de participaţie penală, date despre complici, pagubele materiale 

sau fizice produse locuitorilor, locul în care bunurile sustrase au fost ascunse ori 

valorificate, dar mai ales locul sau locurile în care aceştia s-ar adăposti: păduri, zone 

muntoase greu accesibile, zonele de frontieră fără controlul autorităţilor, sate, 

cătune ori case izolate, schituri sau mănăstiri, locuinţele unor particulari (prieteni sau 

rude), cetăţi, castele, suburbiile unor aglomerări urbane, pe timp de iarnă sau de 

vară. Informaţiile veridice se transformau în probe utilizate de acuzare în procesul 

penal. Datele şi informaţiile puteau veni atât de la părţile vătămate, de la alte 

autorităţile angrenate în lupta contra criminalităţii, cât şi de la informatorii de ocazie 

ori, mai rar, de la informatorii profesionişti. Unele persoane erau obligate prin lege să 
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furnizeze informaţii slujbaşilor poterei, aşa cum a fost cazul juzilor săteşti sau a 

păstorilor din regiunile montane.  

Însă nu toată lumea era dispusă să colaborez cu autorităţile deoarece acest 

fapt presupunea şi riscuri. Informatorii „calificaţi” sau cei de ocazie ezitau să 

colaboreze informativ cu potera. Suntem într-o perioadă în care nu au existat 

posibilităţi de asigurare a conspirativităţii colaborării sau de protecţie a 

informatorilor ori a martorilor şi probabil că nici nu se dorea în mod expres acest 

lucru. Unii răufăcători încercau să părăsească comitatul sau chiar ţara, împreună cu 

bunurile furate, de regulă animale, acţiune evident facilă, în lipsa unor structuri 

grănicereşti profesioniste şi eficiente, străbătând păduri întunecoase sau traversând 

păşunile deluroase ori alpine, fiefuri ale păstorilor. Alţii preferau să se refugieze în 

teritoriile principatului aflate sub controlul puterii otomane, unde potera pătrundea 

mai greu. 

Însoţind inchiziţia generală a scaunului Arieş, ne-am putut da seama de volumul 

extraordinar de mare al proceselor judecate, precum şi de varietatea faptelor 

reclamate. Activitatea acesteia s-a încheiat după 12 zile, timp în care oficialii au 

lucrat efectiv de luni până vineri inclusiv şi au luat în discuţie cazurile prezentate de 

oraşul Unirea şi de alte 19 localităţi aparţinătoare Plasei de Sus a scaunului nobiliar 

secuiesc Arieş, judecând peste 300 de fapte de la simple înjurături la tâlhării şi crime. 

Itinerarul ales este unul scurt: 9 localităţi au fost convocate pe rând la reşedinţa 

unităţii administrativ-teritoriale, iar alte 11 s-au perindat prin satul Stejeriş, unde 

circalaşii şi-au stabilit reşedinţa vreme de o săptămână. Situaţia diferă faţă de 

comitatul Maramureşului unde la finele lunii mai 1677 potera a acţionat nu din birouri 

sau din săli de judecată încropite ad-hoc, ci luând urma hoţilor în hotarul satelor de 

pe Valea Izei, Budeşti, Botiza, Şieu şi Rozavlea. 

Şi din domeniul Hunedoarei avem ştiri despre activitatea poterei. Astfel, un 

număr de două razii sunt consemnate de documente în lunile ianuarie şi decembrie 

1673. Judecăţile se fac itinerant, din sat în sat, cu martori, cu sentinţe prompte, de 

multe ori amânate sau înaintate forurilor competente, potrivit uzului pentru a doua 

jumătate a secolului XVII. Potera din ianuarie s-a desfăşurat în 17 locuri iar cea din 

decembrie în 12. Au fost dezbătute nu mai puţin de 70 de cazuri reclamate de părţile 

vătămate şi s-au aplicat 13 sentinţe cu pedeapsă corporală, 41 amenzi în valoare de 

1.008,50 florini, o sumă foarte mare pentru acea perioadă. În topul infracţiunilor 

primează cele de violenţă, urmează înjurăturile şi actele de imoralitate, precum şi 

furturile, destul de numeroase. Se detaşează un omor comis la Haţeg. 
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Studiind documentele de arhivă am reuşit să stabilim care au fost, în linii mari, 

categoriile de persoane ce au făcut obiectul urmăririi, oferind exemple din practica 

judiciar-penală identificată în arhive. Este vorba despre răufăcătorii dovediţi, de 

suspecţii care se sustrăgeau cercetării şi nu se prezentau, pe baza citaţiei, la procese, 

de protectorii, gazdele sau tăinuitorii infractorilor, de incendiatori, vagabonzi, 

cerşetori sau venetici necunoscuţi, de iobagi care au părăsit moşia, de persoane 

dispărute în condiţii suspecte sau femei şi copii fugiţi de la domiciliu. În privinţa 

bunurilor urmărite, acestea erau în principal diverse obiecte furate din locuinţe sau 

jefuite de lotrii la drumul mare, dar cel mai adesea izvoarele pomenesc despre 

animale de călărie ori de povară sustrase de infractori. Erau bunuri de mare preţ, 

deoarece furtul unor cai sau vite puteau produceau grave perturbaţii economice în 

familiile sărace iobăgeşti. Legislaţia era extrem de aspră cu hoţii de animale, aceştia 

sfârşind, de regulă, atârnaţi în ştreang.   

Pe o hartă criminogenă a principatului cele mai cunoscute „drumuri ale 

hoţilor” erau în părţile de nord, nord-est şi est. În sud era ceva mai dificil pentru 

latroni deoarece aici se aflau pământurile saşilor şi, în parte, a secuilor extrem de 

riguroşi în măsuri antinfracţionale, deşi tratatele dintre domnitorii munteni şi principii 

ardeleni vorbesc despre extrădarea răufăcătorilor care circulau de o parte şi de alta a 

Carpaţilor Meridionali. Şi despre tâlharii din teritoriile ocupate de turci în vestul 

principatului avem informaţii, aceştia preferând, ca locuri de refugiu, zonele 

muntoase ale Apusenilor sau ale Banatului, ce ofereau întotdeauna scut damnaţilor 

societăţii, indiferent de regimul politic.  

 

 
Ţărani din Transilvania cu vitele la păscut (sec.  XVII) 

 

Am constatat cât de vulnerabile erau spaţiile muntoase din zona Maramureş-

Bistriţa şi cât de slab păzite de autorităţi erau hotarele Transilvaniei cu Moldova şi 
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Polonia. Aici, actele judiciare vorbesc despre numărul foarte mare al malefactorilor 

care nu se sfiiau să atace şi cele mai bine păzite caravane ale negustorilor greci sau să 

facă contrabandă cu animale furate peste graniţă. Din păcate, oficialii s-au dovedit 

de multe ori neputincioşi în faţa bandelor de lotrii, sens în care dieta dispune, în 

repetate rânduri, potere generale, obligând la cooperare câte doua sau trei comitate 

şi districte. Spre sfârşitul secolului XVII, pe fondul instabilităţii politice, este 

angrenată chiar armata de ocupaţie austriacă pentru pacificarea zonei. 

Capitolul final înseamnă aşa-numitul „Cod penal virtual” al Transilvaniei 

princiare, în fapt o adunare şi ordonare a faptelor penale comise în perioada-ţintă, 

după modelul codului penal actual. Demersul nostru poate fi folositor celor care, din 

dorinţa de a înţelege mai bine mecanismele cercetării penale din evul mediu, 

încearcă să se ancoreze în realitatea în care trăim. Comparând sistemele de drept 

penal, nu am făcut decât să oferim expertiză juridică şi să particularizăm, prin 

exemple, modul în care infracţiunile era încadrate, alături de finalitatea demersurilor 

procedurale.  

În partea generală am vorbit despre legea penală care înseamnă elementele de 

aşa-numită „legislaţie criminală”, definită de juriştii ardeleni ai secolelor XVI şi XVII.  

În terminologia vremurilor medievale infracţiunea este denumită cel mai adesea 

malefacere, silnicie sau delictus. Ştefan Werbőczy realizează pentru prima oară în 

istoria juridică a Transilvaniei, o clasificare a infracţiunilor. Plecând de la pericolul 

social al acestor fapte, el le împarte în: delicte majore, atunci când autorul poate 

răspunde cu capul sau delicte minore, ce pot fi soluţionate la nivelul instanţelor 

comitatense. În prima categorie intră vina trădării (nota infidelitas), infracţiune 

supusă pedepsei capitale (capitalis sententia) şi faptele de mare silnicie, iar în cea 

de-a doua, fapte de mică silnicie (minores actus potentiari). În progres sesizabil, 

Approbatae Constitutiones vorbesc despre ...cele cinci cazuri de silnicie mare (maior 

potentia) şi silnicie mică (minor potentia), apoi omorul cu premeditare, dota, bunuri 

parafernale, cele privitoare la quartalităţi, tutele, ipoteci, convenţii obligaţii, 

depozite şi defăimări, delaţiuni false, chestiunile în care se cere restituirea 

scrisorilor şi documentelor ajunse în orice fel în mâini străine, precum şi iobagii şi 

servitorii fugiţi, în altele indicate în mod special în legile ţării, în această privinţă.  

Maior potentia înseamnă cinci fapte „de mare violenţă”: pătrunderea prin 

forţă în casa nobilului (invasio), confiscarea (furtul) bunurilor nobilului, lipsirea de 

libertate a nobilului, agresarea ori rănirea persoanei nobile (vulneratio) şi uciderea  

nobilului (homicide), fapte pentru care pedeapsa era capitală. Minor potentia sunt 
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acele fapte penale „de mică violenţă” cu un pericol social mai redus: abuzuri comise 

de/sau împotriva unor oameni de rând: atacarea, agresarea, lipsirea de libertate 

(invasio, vulneratio, incaptivatio), deposedarea de unele bunuri mobile, procese 

referitoare la moşii, moşteniri, partaj, retrocedarea de zălogiri, injurii şi altele, fapte 

pentru care se aplicau doar amenzi, ce puteau urca până la suma de 200 de florini. 

Tot acum sunt trecute în revistă participaţia, cauzele care înlătură caracterul 

penal al faptei, precum şi pedepsele, identificând în spectrul punitiv ardelean 

pedeapsa cu moartea, pedepsele fizice (corporale), închisoarea şi amenda. Metodele 

şi instrumentele prin care se lua viaţa condamnaţilor diferă de la un comitat la altul, 

de la un oraş la altul de la o persoană cu statut social la alta. De pildă, pentru 

infidelitate faţă de ţară şi suveran, nobilul trădător era decapitat, tăierea capului 

fiind considerată o formă mai uşoară a execuţiei, cavalerească şi mai puţin 

umilitoare. Criminalilor li se tăia mâna cu care au ucis după care erau decapitaţi ori 

lapidaţi, la fel ca şi cei condamnaţi pentru devastarea casei nobilului. Hoţilor le era 

rezervat ştreangul, o metodă de execuţie dezonorantă, sau ţeapa, la fel ca şi 

tăinuitorilor, în timp ce vrăjitorii sau vrăjitoarele, precum ereticii, erau mistuiţi de 

flăcările rugului. Unele pruncucigaşele erau îngropate de vii în pământ amestecat cu 

spini sau înecate în Someş ori Mureş, altele scăpau doar cu bătaia pentru vină 

nedovedită, în timp ce autorii de raptus primeau aceeaşi pedeapsă: moartea. 

 

 
Bătaie la tălpi (1686) 

 

Mult mai numeroase decât execuţiile şi mult mai variate, pedepsele corporale, 

pronunţate pentru vini mai mici, îndeplinesc atât scopul preventiv cât şi cel corector 

(umilitor) al legii. Foarte mulţi infractori erau condamnaţi la bătaie cu nuiaua sau, 

mai rar, cu vergeaua pe piatră, în locuri publice, legaţi de stâlpul infamiei sau închişi 

în aşa-numitul caladău ori jug, sufereau pentru faptele lor: agresiune, ocuparea 
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abuzivă a unor imobile, furturi mai mărunte, beţie, injurii, în general minor potentia. 

Asemenea corecţii le erau aplicate şi celor ce depuneau jurământ fals cu ocazia unor 

procese, iar călăul nu face altceva decât să execute dispoziţia judecătorului, aceea 

de a-i tunde pe condamnaţi, ca mod de umilire, şi de a-i bate până rămân între viaţă 

şi moarte.  

Pentru favorizarea infractorilor, autorii, dacă scăpau cumva de ţeapă, erau 

mutilaţi prin tăierea urechilor, la fel ca şi femeia adulteră, arsă de călău cu fierul 

roşu pe frunte şi obraji, după o prealabilă bătaie cu trei rânduri de nuiele, în 

prezenţa unui public numeros chemat să vadă dar să nu facă precum ea. Pentru injurii 

aduse Domnului la început autorul era bătut cu nuiaua, dacă fapta se repeta i se tăia 

o bucată din limbă iar a treia oară urma să fie lapidat.  

Pedeapsa închisorii şi modul în care aceasta era pusă în executare în carcerile 

cetăţilor fiscului ori în oraşe a fost amplu detaliată şi completată cu exemple 

sugestive. Închisoarea este o instituție corecţională în care îşi ispășesc pedeapsa 

persoane condamnate la privare de libertate printr-o sentinţă emisă de unul din 

forurile judecătoreşti şi rămasă definitivă. Într-o a doua accepţiune termenul se 

referă la o  clădire securizată, loc în care sunt închişi şi păziţi cei condamnați la 

pedepse privative de libertate sau cei deținuți preventiv, fiind sinonimă cu termenii 

temniţă, puşcărie, penitenciar, arest, gherlă sau prinsoare. În peisajul justiţiei 

comitatense ardelene închisoarea reprezintă un alt punct final al acţiunii judiciare 

decât eşafodul şi loc de executare a sentinţelor. Este totodată şi un instrument 

eficient al consolidării stării de siguranţă la nivelul comunităţilor locale. 

În fine, măsurile de siguranţă luate de instanţe pentru înlăturarea unor stări de 

pericol social şi preîntâmpinării săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală, adică 

interzicerea de a se afla într-o localitate sau confiscarea specială, aşa cum era ele 

percepute la vremea respectivă, au fost completate prin prezentarea cauzelor care 

înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea şi 

prescripţia.  

Partea specială a fost rezervată infracţiunilor, începând cu cele contra 

siguranţei statului (nota infidelitatis), continuând cu faptele săvârşite contra 

persoanei, detaliate pe subpuncte (homicide, infanticidum, vulneratio, incaptivatio, 

raptus, invasio, ameninţarea, violul, adulterum, insulta, diffamatio), apoi cu 

infracţiunile contra patrimoniului (fures, tâlhăria, distrugerea, incendierea, 

tulburarea de posesie), cu infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes 
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public sau altor activităţi reglementate de lege (abuzul în serviciu, corupţia, 

sperjurul, favorizarea infractorului, evadarea, falsificarea de monedă), precum şi cu 

alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (duas 

habentes, abandonul de familie, vrăjitoria, bestialitas). Toate acestea au fost 

analizate şi comparate, s-au identificat normele ardelene corespondente, oferindu-se 

exemple semnificative. 

Privind în ansamblu suma informaţiilor istorice şi juridice expuse în capitolele 

lucrării am constatat faptul că pe parcursul secolului XVII şi, în general în epoca 

principatului, în comitatele ardelene s-au comis fapte penale, acestea au fost 

judecate de instanţe iar autorii şi-au primit pedeapsa. Cei care au scăpat de braţul 

legii au optat pentru viaţa de fugar, dar şi în cazul lor statul şi-a construit 

instrumente legislative şi instituţii speciale, astfel încât să ţină sub control ordinea şi 

liniştea publică în toate mediile societăţii. Structurile juridice ale statului medieval 

ardelean, în speţă organele de cercetare şi instanţele de judecată, incluzând aici 

instituţia inchiziţiei generale sau potera, având cadrul legislativ organizat la un nivel 

acceptabil, au putut realiza în condiţii bune actul de justiţie, într-un principat mereu 

confruntat cu probleme politice şi sociale, mereu măcinat de agresiuni otomane, 

privit cu lăcomie de Habsburgi sau angrenat în alianţe statale şi proiecte militare 

periculoase, însă întotdeauna orientat spre Apusul de unde venea progresul şi 

modernitatea. 
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