EDITORIAL
Punte peste secole
Constantin D. Aricescu - Înalta Curte
de Justiþie înaintea opiniunei publice
[republicare din 1866, Bucureºti, Tip.
Lucrãtoriloru Associaþi, Pasagiulu
Românu]
Amicului meu G. I. Vernescu
Amice, eþi dedicu þie acestu protestu
allu meu cãtre curtea ce fârã appelu contra Curþii de Cassaþiune; þie, apãrãtorulu
neinteresatu allu familliei Ciocârdia in
procesulu Mareºu-Ciocârdia; þie, amiculu
meu de collegiu; þie, unulu din iluºtrii
apãrãtori ai celloru slabi ºi nedreptãþiþi.
Pe lîngã recunosctinþa familliei Ciocârdia, acceptã, amice, o strângere de mânã
cordialã din partea
Amicului teu
C. D. A.
De unu annu apprope, de la unificarea
legislaþiunii Principateloru, Curtea de
Cassaþiune a inceputu a fi uã adeveratã
instituþiune; ºi putemu dice, cea mai
seriosã, cea mai durabile din tote
creaþiunile nostre; câci, inainte de
unificare, in cursu de veri uã patru anni,
acestã curte nu era de câtu unu simbolu
politicii: pentru cuventulu cã legea ensãºi,
obiectulu jurisprundinþei, nefiindu incã
unificatã, acesta curte nu presinta unu
elementu efficace de cimentarea unirii
prin unificarea jurisprudinþei. Putemu derã
dice, fârã a ne inºela, cã de unu annu
apprope, avemu uã curte de Cassaþiune,
in totã puterea cuventului
Cum ºi a implinitu acesta curte înalta
sa missiune, in acestu timpu?
E destulu a spune cã, in cursu de veri
uã trei lune, acestã curte a pronunciatu

trei hotãrîrî,
desapprobate
de opiniunea
juristiloru.
Toþi
cunnoscu trista
publicitate datã
de Jurnalulu
Judiciaru, ºi de
Trompetta
Carpaþilorii
procesului
Ghica-Pereþ.
Mulþi sciu trista impressiune produsã
de hotãrîrea curþii de Cassaþiune in
procesulu Bãþcovenulu-d-na Duchateau,
care sperâmu cã ºi acella va vede lumina
in currendu.
La 3 Martiu currente se judicã totu de
curtea de Cassaþiune recursulu fãcutu de
d. Nae Mareºu din Fefelei, districtulu
Buzeu, contra familliei Ciocârdia, totu de
acolo.
Recursulu d-lui Mãreºu era fãcutu
contra actului prin care tribunalulu de
Buzeu executasse uã hotãrîre a fostei
înalte curþi. Processulu judecatu de acea
curte era pentru hotare de moºia, nu
pentru chiar dreptulu de proprietate, pe
care dreptu litiganþii nu ºi-Iu contestau;
era de pricinã numai messurãtorea, cum
se va vede in considerentele curþii,
reproduse mai la valle.
Fosta înaltã curte dedesse, la 1846,
uã hotãrîre; cu occasiunea impedicãrii
adducerii la indeplinire a acellei hotãrîrî,
fosta înaltã curte a datu, la 1855, unu
jurnalu esplicãtoru hotãrîrii executorie;
tribunalulu de Buzeu, la Sept. annulu
espiratu, a executatu hotãrîrea esplicãtore, fãcendu actu de astã executare.
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Ettã pãrþile înaintea curþii de
Cassaþiune. D. Nae Mãresu dice cã
executarea tribunalului este fãcutã contra
jurnalului esplicãtoru allu fostei înalte curþi
de la 1855; famillia Ciocârdia susþiune
contrariulu. D. Mareºu cere cassarea
actului de executare allu tribunalului;
famillia Ciocârdia cere respingerea
recursului; seu, cellu pucinu, trãmiterea
causei înaintea curþii de Appelu, ca
singurã competinte, dupe art. 372 ºi 400
din procedura civile, a cerceta deca
executarea este bine seu reu fãcutã de
tribunalu.
In acesta stã processulu ce avu a
judica curtea de Cassaþiune la 3 Martiu,
annulu graþiei 1866.
Din nenorocire, eu eramu parte
interessatã in acestu processu, represintându, ca consângine, dreptulu familliei
Ciocârdia; ºi me simtu induoitu nenorocitu
cã nu potu chiãma in adjutorulu meu
puternica voce a Jurnalului Judiciaru,
pentru escellentultu cuventu cã
redactorele acestui jurnalu, d. Petre
Grãdiºtianu, a fostu avocatulu pãrþii
adverse.
Vrendu-nevrendu, trebue sã me fãcu
eu einsumi juristu; sarcinã nu atâtu de
grea, in facia hotarîrii de la 3 Martiu, ºi in
facia legiloru ºi a Bulletinului curþii de
Cassaþiune, cari vorbescu de sine.
Vomu deschide mai ãnteiu Bulletinulu
acestei curþi, spre a vede cum a procedatu
acestã înaltã curte in casuri analoge.
In holãrîrea curþii de Cassaþiune No.
149, din 21 Augustu 1863, citimu
urmãtorele considerante:
Considerându cã acesta curte nu este
chiãmatã de legi a deslega impedicârile
relative la punerea in lucrare a hotãrîriloru
date de instanþele inferiori, care, dupe art.
6 din legiuirea desvoltãtore, §. 9 a art.
261 din reglementu, pentru impedicâri,
sunt chiãmate a le deslega elle enseºi;
Considerându cã cererea de faciã
privesce la uã impedicare relativã a
hotãrîrii datã de curtea înaltã, care nu mal
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funcþionezã acum; ºi a câreia attribuþiuni,
dupe spiritulu art. 76 din legea organicã
a curþii de Cassaþiune, sunt acum date
curþiloru de Appelu, in calitatea lori de
instanþe cari dau hotarîrî definitive; apoi,
in vederea acestoru considerente, etc.
In hotãrîrea curþii de Cassaþiune No.
213 din 19 Octobre 1863, citimu
urmãtorele considerente:
Considerându cã jurnalulu Înaltei
curþi, ce se attacã de câtre d-na
Clincenca, este uã inchiãiare desluºitore
a inchiãiârii selle din annulu 1856; prin
urmare, ca una ce face parte din acea
hotãrire, se considerã ºi densa ca uã
hotãrîre;
Considerându cã, dupe art. 37, N. 5
allu legii curþii de Cassaþiune; acesta curte
nare competinþã a se pronuncia de câtu
numai assupra unoru assemene
inchiãiâri, fãcute de tribunalile ºi de curþile
de Appelu, erã nu ºi de Înalta curte, etc.
In fine, mai in tote hotãrîrile curþii de
Cassaþiune, aflâmu urmãtoriulu considerentu:
Considerându cã midloculu invocatu
este uã cestiune de fapt ºi curtea nu
judecã in fondu, etc., aºa derã, urmezã,
din celle espuse, cã numai tribunalile ºi
curþile de Appelã sunt competinþi a
deslega impedicãrile ca unele ce sunt
chiãmate a cerceta fondulu: cã curtea de
Cassaþiune nu pote deslega impedicãrile
ivite assupra executãrii hotãrîriloru
instanþieloru inferiori, neputendu cerceta
documente, examina planuri, ºa da
jurãmentu, etc. cã prin urmare, curþile de
Appelu ce inlocuescu pe desfiinþata Înaltã
curte, elle sunt in dreptu a judica
executãrile hotãrîriloru acestei curþi; cã
in fine, jurnalele deslegãtore nu sunt
hotãrîri deosebite, ci facu unu singuru
corpu cu hotãrîrea executorie, pe care o
desluºesce.
Ettã jurisprudinþa curþii de Cassaþiune
de la 1863! Sã vedemii acum jurisprudinþa
acesteî curþi de la 1866.

Copiâmu considerentele diu hotãrîrea
curþii de Cassaþiune in processulu
Mareºu-Ciocârdia, de la 3 Martiu 1866.
Assupra midlocului de cassare, cã,
prin actulu de executare, fãcutu de
suppleantu ºi approbatu de tribunalu prin
jurnalulu No. 2274, relativu la executarea
hotãrîrii Inaltulul Divanu din 1846, cu No.
52, a cãruia impedicare sa deslegatu prin
hotãrîrea deslegãtore a Înaltei curþi din
1855 cu N.404, sa commisu unu escessu
de putere, ºi sa resturnatu hotãrîrea
Înaltei curþi cu No. 404, admiþendu
tribunalulu cã trupulu de pãmentu numitu
Zilistea este allãturi cu Itu, proprietate totu
a recurrintelui, ºi intre Itu ºi Brostenii: in
vreme ce Înalta Curte a fixatu situaþiunea
trupului Zilistea, ºi a hotãrîtu cã este
allãturi cu Cepa ºi Mocesca, erã nu allãturi
cu Itulu;
Avendu in vedere cã, cu adducerea la
indeplinire a hotãrîrii Înaltului Divanu din
1846, No. 52, insãrcinându-se membru
acellui tribunalu, acesta, in annulu 1850,
prin relaþiunea datã, a propusu
impedicare, pe cuventu cã din hotãrnicia
cu annulu 7205, ºi acea din 1806 a moºiei
Broscenii, proprietate a monãstirii Bradu,
se dovedesce cã Zilistea, unulu din
trupurile arrettate in hotãrîrea veliþiloru
boeri din 1817, este in cea-l-alta parte; ºi
se stãpenesce ele fraþii Mãreºu, pe lîngã
trupuliu moºiei loru, ce portã numirea de
Itu;
Avendu in vedere cã curtea înaltã,
câreia i sa suppusu spre deslegare
acesta pedicã, prin hotãrîrea N. 404 din
1855, hotãrasce cã trupulu Zilistea nu
pote fi allãturi cu Itulu, nici in altã parte de
câtu allãturi cu Cepa ºi alte numiri de
trupuri: cãci se constatã cã judecata a

fostu pentru unu trupu de moºia cu mai
multe numiri, in care intrã ºi Zilistea; ºi
ast-feliu urmezã a se da frãþiorii Mãreºu
dumetate din a treia parte din toþii trupulu
moºiei, alcãtuitã de trei numiri Mocesca,
Zilistea ºi Cepa, in otarulu dejosu, la unu
locu, unde-ºi are stãpânirea:
Avendu in vedere cã suppleantulu
tribunalului, care a fostu insãrcinatu cu
executarea acestei deslegãtore hotãrîri a
înaltei curþi, prin actulu seu de executare,
lãmuresce cã trupulu Zilistea se gãsesce
ºi allãturi ºi in capulu1 (1) trupuriloru
Cepa—Mocesca; intre moºia Itu ºi moºia
Broscenii a monastirii Bradu; contrazicere
evidente ºi resturnãtore testului hotãrîrii
înaltei Curþi.
Avendu in vedere cã tribunalulu, prin
jurnalulu atacatu, voindu a proba cã
lucrarea supleantului seu este conform
cu otãrîrea deslegãtore a Înaltei Curþi din
1855, a intratu in desbaterea ºi interpretatea documenteloru pârþiloru litigante;
cu alte cuvinte, a facutu totu aceeaºi
confusiune ca ºi membrulu prin lucrarea
din 1850;
Considerându cã chiãmarea tribunalului nu era alta decâtu a examina daca
lucrarea supleantului este, seu nu,
conformã testului hotãrîrii înaltei curþi din
1855: câci singurulu actu pe care
tribunalulu urma a-lu ave de normã, spre
a-ºi intemeia observãrile selle, in privinþa
actului de executare, severºitu de
supleanþii, era numai hotãrîrea din 1855,
prin care sa resolvatu uâ-datã pedica ce
se fãcusse in annulu 1850 de cãtre
membrulu sãu; ºi prin caresa desluºiþi
modulu de executare allu hotãrîrii din
1846 a înaltului Divanu cu Nr. 52 ºi
situaþiunea trupului Zilistea;

1
Actulu de executare nu dice ºi allãturi ºi in
capu ci allãturi cu Itu, in capulu Mocesca câci, pe
facia pãmântului ori iu capu ori la coste, este totu
allãture; ºi înalta curte na avutu în vedere la 1855
planulu acestei moºie, ca sã vedã cã Zilistea nu
este acolo unde o presuppune curtea, adicã lipitã
de Cepa unde e moºia Gradi (proprietate strãinã);

ci in capulu Mocesca, allãturi cu Itu. De aci a
provenitu tota incurcatura ºi strãgãnirea de 20 de
anni; ºi chiar pentru acestu cuventu, curtea
Appelativa era in dreptu a rectifica errorea Înaltei
curþi; ºi totu curtea de Appelu va fi chiãimatã a
deslega currendu acestã pedicã, rectifîcându
errorea necalificabile a fostei Înalte curþi.
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Considerându cã hotãrîrea din 1855
lãmureºce, in termenii cel mai categorici,
ca Cepa, Mocesca, Ziliºtea formezã unii
trupu cu mai multe numiri, intre cari intrã
ºi Ziliºtea; ºi cã acellu trupu numitu
Ziliºtea nu pote fi allãturi cu Itu2;
Considerându cã tribunalulu, approbându lucrarea supleantului ºi susþiindu
cã acellu trupu numitu Ziliºtea se afla
allãturi in capu cu Cepa ºi Mocesca, intre
moºia Itu a recurrintelui ºi Broºtenii a
monastirii Bradu, face unii adeveratu
escesu de putere; câci restornã hotãrîrea
Înaltei Curþi, care este ca lege pentru
executarea hotarîrii din 1846 a înaltului
Divanu;
Considerându cã atâtu actulu de
executare allu supleantului, câtu ºi
jurnalulu tribunalului inchiãiatu pentru
verificarea acei lucrãri, fiindu resturnãtoru
testului hotãrîrii din 1855, sunt suppuse
cassãrii, in basa art. 36, partea II, alin. 2
ºi a art. 37 alin. 5 din legea organicã a
acestei curþi;
Pentru aceste motive, curtea, caseazã
jurnalulu tribunalului de Buzeu ºi trãmite
cestiunea inaintea tribunalului de Prahova, etc.”
Dupe jurisprudinþa curþii din 1866
urmezã:
1. Cã verificarea executãrii unei hotãrîri nu trebue a se mai face de instanþa
care a pronunciatu acea hotãrîre, cu
reserva de recursu, se inþellege.
2. Cã curþile de Appelu nu mai þinu
loculu fostei Înaltei curþi, in pricina
executãrii hotãrîriloru date de acea curte,
câci ensãsi curtea de Cassaþiune a luaþii
assuprã-ºi acestã sarcinã;
3. Cã hotãrîrea desluºitore nu mai face
unu singuru corpu cu hotãrîrea executorie (vedi considerantulu allu cincelea).

Cu unu cuventu, jurisprudinþa curtii de
Cassaþiune din 1866 este contrariã
junsprudinþei acestei curþi din 1863,
aveidu duo messure ºi duoe cumpene!
E dreptulu acestei înalte curþi a
schimba jurisprudinþa sa, dupe voinþã;
derã e dreptulu opiniunii publice a
appreþia faptele selle.
Curtea de Cassaþiune însã trebue,
vrend nevrendu, a se intorce la 1863; ºi
cuvântul este simple:
Dupe jurisprudinþa din 1866, acestã
curte este nevoitã a judica fârã a cerceta;
a intra in fondu fârã a ave miidjloce da
examina fondulu; a dice cã executarea
sa fãcutu bine seu reu, fârã sã o cunnoscã, fârã ºã potã compara documentele si hotãrniciele pãrþiloru, fârã sã
destindã planurile moºieloru, fârã sã potã
da cãrþi de blãstemu unde aru cere
trebuinþa, fârã sã potã orondui cercetãri
in facia locului; cu unu cuventu, fârã sã
potã pune in lucrare nici unulu din midlocele dupe care se verificã uã executare
de natura cellei de faciã.
Derã este ceva mal gravu! Curtea de
Casaþiune procedendu a judica precum
ma judicatu pe mine, e nevoitã a cãlca
legea; cãci ettã ce dicu articulu 372 ºi 400
din procedura civile:
Art. 372. Hotãrîrile definitive
pronunciate de tribunali, se voru executa
prin mijlocirea loru.Deca hotãrîrea
definitivã este a unei curþi, cererea de
executare se va adresa la acea curte care
o va executa prin tribunalulu care a
judicatu in prima instanþã.
Art. 400. Cererile incidinþi, opposiþiunile ºi tote celle-l-alte contestaþiunl cari
sar rãdica assupra execuþiunii silite, seu
intre pãrþi seu de câtre cei dallu treilea
intervenenti ori opponenþi, se voru

2
Pe ce temeiu? fiindu-cã o dice curtea Înaltã?
Derã curtea trebuia sã consulte planulu ºi documentele ºi sã vedã daca numai Cepa ºi Mocesca
insummezã 1500 stînjeni câtu regulezã ensuºi
jurnalulu esplieãtoru din 1855; câci dupe textulu
acestui jurnalu se scamotezã intregu trupulu
Ziliºtea, de 394 stînjini ast-feliu cã din 1500 stînjini

constataþi de tote instanþele, remãnu numai 1108.
Derã uã bucatã de pãmentu de 394 stânjini nu este
unu hapu de auru care se pote lesne inghiti; este
unu hapu de aqua tofana ce va costa scumpu
atâtu pe adversarulu nostru, cum ºi pe toþi aceia
cari-lu voru sprijini, contra legii.
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adressa la tribunalulu seu assigura ºi
prestigiulu autoritâþii judiciare ºi
interessele justiþiabililoru.
Deca ni sar obiecta cã prin acesta sar
vãtãma chiar prestigiulu autoritãþii
suverane a Inaltei curþi de Justiþiã, amu
pute respunde:
In locu da creea suveranitãþi cu
prestigiu pe creditu; in locu d’a scompta
dorita autoritate legitimã a accelloru
suveranitãþi, nar fi ore mai biue sã
ingrijimu a forma, dupe putinþã, elementele din care se compunu a-celle
suveranitãþi? Nu e ore invederatu, pentru
toþi, cã responsabilitatea collectivã nu devine reale de câtu incependu de la responsabilitatea individuale?
Prin simpla ºi inoffensiva modificare
a art. 61 din legea curþii de Cassaþiune,
acestã inaltã curte, constituitã ea ensãºi
gardianu vigilente allu autoritãþii selle, ar
da justiþiabililoru mai mare garanþia; ar
face unu mare serviciu justiþiei române,
serviciu reclamatu imperiosu de
frumosulu principiu allu inamovibilitãþii, pe
care amu dori sãlu vedemu câtu maî
curendu întinsu la tote curþile ºi tribunalile
din România.
Sperãmu cã ensãºi inalta curte de
Cassaþiune, in interessulu seu ºallu
societâþii, va fi cea dãnteiu a stãrui lîngã
puterea publicã care are iniþiativa legiloru,
ca sã vie indatã la camerã cu unu proiectu
de lege care sã modifice articululu in
cestiune.
Nota redacþiei: Constantin D. Aricescu
s-a nãscut la 18 martie 1823, la Câmpulung
Muscel, ºi a decedat la 18 februarie 1886 la
Bucureºti. Istoric, prozator, dramaturg, poet,
publicist ºi om politic, C.D. Aricescu se naºte
într-o familie înstãritã, burghezã, fiind fiul
serdarului Dimitrie Aricescu ºi al Elenei
Chiliaºu, ceea ce îi permite sã beneficieze
de o educaþie aleasã. Urmeazã cursurile ºcolii
naþionale din Câmpulung ºi apoi pe cele ale
Colegiului Sf. Sava din Bucureºti între anii
1837-1844. Activeazã în mai multe domenii
ºi anume inginer de poduri ºi ºosele, copist

la Ministerul de Finanþe, director al Arhivelor
Statului, în perioada 1869-1876, revizor ºcolar
(1877-1879), director al Domeniilor Statului
ºi al Tipografiei (Imprimeriile Statului), avocat,
redactor ºi administrator al ziarelor Român,
Pressa ºi Buciumul, colaborator al mai
multor publicaþii cum ar fi Reforma,
Naþionalul, Trompeta Carpaþilor sau Foaie
pentru minte, inimã ºi literaturã, director al
internatului Matei Basarab din Câmpulung.
Activeazã ca revoluþionar paºoptist, lucru care
l-a costat luni de detenþie la Snagov (1850) ºi
Vãcãreºti (1863). Aflând de existenþa unui imn
slugarnic la adresa ruºilor, în speþã al
generalului Duhamel, considerã cã este
datoria sa de bun român ºi june progresist sã
demaºte protectoratul perfid al þarului, astfel,
creeazã imediat un contra-imn manifest,
intitulat, sugestiv, Blestemul României contra
apãsãtorilor ei. Pentru rãspândirea ºi intenþia
de a-l publica, a fost condamnat ºi închis la
Snagov în ianuarie-decembrie 1850. Ca
deputat în Adunarea ad-hoc (1857) de la
Bucureºti, desfãºoarã o intensã activitate
unionistã, fiind secretar al comitetelor locale
ºi coordonatorul celui din Câmpulung-Muscel.
În timpul domniei lui A.I. Cuza este deputat ºi
susþinãtor fervent al politicii reformatoare a
domnului. Debuteazã în 1846 în Curierul
românesc ºi publicã mai multe poezii cu iz
revoluþionar: Rugã libertãþii sau Libertate
României, în timpul evenimentelor din 1848
ºi un volum de Memorii, scrise în detenþia
de la Snagov. Editeazã mai multe volume de
versuri, scrie despre viaþa monahalã, fãcând
mai multe observaþii critice la adresa acesteia.
C.D. Aricescu este autor al unor piese de
teatru cu caracter satiric, patriotic, educativ,
cele mai multe reprezentate la teatrul pe care
l-a fondat la Câmpulung (1846) dar ºi în alte
oraºe, precum ºi la Teatrul Naþional din
Bucureºti. Ca istoric, elaboreazã prima
monografie a oraºului sãu natal, Istoria
Câmpulungului, prima reºedinþã a României
(1855-1856). Publicã, într-un volum, mai
multe documente referitoare la revoluþionarii
paºoptiºti: Capii revoluþiunii de la 1848,
judecaþi prin propriile acte (1866), Istoria
revoluþiunii de la 1821 (1874), prima
monografie a miºcãrii de la 1821, în care un
rol important îi este rezervat iniþiatorului Tudor
Vladimirescu, Corespondenþa secretã ºi acte
inedite ale capilor revoluþiunii de la 1848, în
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rialistice: Memoriile mele, despre care s-a
amintit mai sus, Biografia mea, Procesul ºi
exilul meu la Snagov. Paºoptist din eºalonul
doi al literaturii române, spirit extrem de
cultivat, plin de idei novatoare, C.D. Aricescu

$Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2013

a fost atent la miºcarea literelor ºi mentalitãþilor epocii, activismul sãu fiind dublat de o
înþelegere specificã a militantismului scriitoricesc. (pentru detalii, a se vedea Jurnalul de
Argeº, numãrul din 10 martie 2011)

