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Zmierzch ius vitae necisque
(z badañ nad prawodawstwem karnym cesarza Hadriana)
The twilight of ius vitae necisque (from the studies on the penal legislation of the emperor
Hadrian)

Paradoksalnie, mniej problemów spotyka siê przy próbie okrelenia czasu
narodzin ius vitae necisque, a znacznie trudniej jest oznaczyæ moment zmierzchu
tego uprawnienia. Instytucja ukszta³towa³a siê w ramach prawa zwyczajowego,
a geneza unormowañ ustawowych uprawniaj¹cych ojca do karania mierci¹ swych
dzieci siêga co najmniej Ustawy XII Tablic1, a zapewne jeszcze ustaw królewskich.2
Okrelenie daty zniesienia ius vitae necisque, jak poka¿¹ niniejsze rozwa¿ania, pomimo znacznie bli¿szej perspektywy czasowej, z której prowadziæ mo¿na
badania naukowe, stwarza liczne trudnoci. Rozpocz¹æ zatem wypada od przypomnienia doæ powszechnie obowi¹zuj¹cego pogl¹du, ¿e ius vitae necisque 
najbardziej spektakularne z uprawnieñ wchodz¹cych w zakres w³adzy ojcowskiej
pater familias  zosta³o formalnie zniesione dopiero w Kodeksie Teodozjañskim
(438 r.n.e.) poprzez zamieszczenie w nim konstytucji Konstantyna Wielkiego
Ustawa XII Tablic IV, 2a.
Wed³ug przekazu Dionizjusza z Halikarnasu, ju¿ Romulus nada³ ojcu rodziny rzymskiej ius
vitae necisque, por. Dionys.ant. 2, 26, 1; 2, 27, 1. Ostatnio szczegó³owo omawia tê kwestiê
i zestawia literaturê: F. L o n g c h a m p s d e B é r i e r, Nadu¿ycie prawa w wietle rzymskiego
prawa prywatnego, Wroc³aw 2004, s.77 i n.
1
2
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z 318 r.n.e.3 Przyznaje siê wszak¿e, i¿ uprawnienie wysz³o z u¿ycia (popad³o
w desuetudo) znacznie wczeniej.4
Zanim poddany zostanie analizie powy¿szy pogl¹d w zakresie najbardziej tu
interesuj¹cym  wyznaczonym tytu³owym problemem  i podjêta zostanie próba
wskazania czasu, kiedy dosz³o do przedmiotowego ograniczenia zakresu w³adzy
ojcowskiej, trzeba poczyniæ kilka wstêpnych uwag.
Na pocz¹tek nale¿y przyjrzeæ siê treci tej niew¹tpliwie wyró¿nianej, jeli
idzie o losy ius vitae necisque, konstytucji. Przekaz zamieszczony w Kodeksie
Teodozjañskim sk³ada siê z dwóch samodzielnych czêci. Pierwsza z nich to
w³aciwy tekst konstytucji Konstantyna, który brzmi nastêpuj¹co:
C.Th. 9, 15, 1: Imp.Constantinus A. ad Verinum vicarium Africae. Si quis in parentis aut filii
aut omnino affectionis eius, quae nuncupatione parricidii continetur, fata propera verit, sive clam
sive palam id fuerit enisus, neque gladio, neque ignibus, neque ulla alia solenni poena subiugetur,
sed insutus culeo et inter eius ferales angustias comprehensus serpentum contuberniis misceatur et,
ut regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiiciatur, ut omni elementorum usu
vivus carere incipiat, ut ei coelum superstiti, terra mortuo auferatur.

Cesarz Konstantyn skierowa³ do Verinusa  wikariusza Afryki  nastêpuj¹c¹
konstytucjê: Jeli kto zabi³by swojego rodzica albo syna, albo jak¹ inn¹ osobê
w takim stopniu spokrewnion¹, ¿e zabicie jej podpada pod tytu³ o ojcobójstwie
(parricidium), czy by to uczyni³ podstêpnie, czy jawnie, on nie powinien byæ
przeznaczony ani pod miecz, ani zg³adzony przez spalenie, ani poddany jakiej
innej zwyk³ej karze, ale powinien zostaæ zaszyty w skórzanym worku i poród tej
miertelnej ciasnoty on powinien byæ po³¹czony z wê¿em. Jeli natura regionu na
3
B. B i o n d i, Il diritto romano cristiano, t. III, Milano 1954, s.14; M. K a s e r, Das Römische Privatrecht, t. II, München 1971, s. 204 (Das Tötunggsrecht wird unter Konstantin als
nicht mehr bestehend angesehen), podobnie Y. T h o m a s, Vitae necisque potestas, [w:] Du
châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Roma 1984,
s. 546. W przyk³adowo wybranych nowszych polskich podrêcznikach prawa rzymskiego kwestia
przedstawiana jest nastêpuj¹co: 1) W prawie justyniañskim pater familias straci³ definitywnie ius
vitae necisque, pozosta³o mu tylko prawo karcenia (M. K u r y ³ o w i c z, A. W i l i ñ s k i, Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2005, s.148); 2) Momentem formalnego zniesienia ius vitae ac
necis by³o dopiero wydanie Kodeksu Teodozjañskiego (438 r. n.e.), w którym zosta³a umieszczona
konstytucja Konstantyna Wielkiego z 318 r. (W. W o ³ o d k i e w i c z, M. Z a b ³ o c k a, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2001, s. 105 i n.); 3) Ius vitae necisque wysz³o z u¿ycia za pryncypatu, ale ustawowo zosta³o zniesione dopiero przez Konstantyna Wielkiego (IV w.), który nakaza³ karaæ taki czyn jak parricidium (A. D ê b i ñ s k i, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium,
Warszawa 2005, s. 197).
4
B. A l b a n e s e, Note sullevoluzione storica del ius vitae ac necis, [w:] Scritti in onore di
C. Ferrini, Milano 1948, s. 362 i n. upatrywa³ zmierzchu uprawnienia w czasach Hadriana, wskazuj¹c na dekret tego cesarza, który bêdzie w niniejszym opracowaniu szeroko omawiany (D. 48, 9, 5).
Do pogl¹du Albanese przy³¹czy³ siê O. R o b l e d a, Il diritto degli schiavi nellantica Roma, Roma
1976, s. 53.
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to pozwala, powinien nastêpnie zostaæ wrzucony do pobliskiego morza albo rzeki, tak aby bêd¹c jeszcze ¿ywym, zacz¹æ móg³ odczuwaæ brak wszystkich elementów radoci ¿ycia, w ten oto sposób widok nieba zostanie mu odebrany za
¿ycia i ziemia, gdy umrze.
Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, jakiej materii przede wszystkim dotyczy³a konstytucja, ³atwo mo¿na dostrzec, ¿e w powy¿szym tekcie punkt ciê¿koci
po³o¿ony zosta³ na kwestie dotycz¹ce kary, tj.: wykazanie, ¿e w³aciw¹ kar¹ za
parricidium jest poena cullei i ¿e zakazane jej zastêpowanie jej innymi rodzajami
kar. Na marginesie zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w stosunku do dawnej tradycji, rytualna
procedura towarzysz¹ca karze zosta³a bardzo uszczuplona, choæby bior¹c pod
uwagê okrojony sk³ad zwierz¹t  towarzyszy niedoli dodawanych w celu odbycia ostatniej drogi przez skazañca. Poena cullei przez wieki ulega³a desuetudo, a nawet by³a wiadomie wypierana z systemu kar przez zastêpowanie jej
innymi.5 Podstawowym, a mo¿e nawet jedynym, celem konstytucji by³o przywrócenie znaczenia i nieuchronnoci nak³adania poena cullei na zabójców krewnych. W ramach tej reaktywacji przypomniano i przywrócono najwa¿niejsze
elementy tej rytualnej kary: wykonanie skórzanego worka, zaszycie skazañca
w tym worku wraz z wê¿em, wrzucenie worka do morza lub rzeki. Natomiast
zdecydowanie trudniej doszukaæ siê tu zniesienia ius vitae necisque, czego w konstytucji dopatrzy³a siê nauka.
Dalsze poszukiwanie uzasadnienia dla dominuj¹cego w nauce pogl¹du o wp³ywie konstytucji Konstantyna na okrelenie losów ius vitae necisque prowadziæ
mo¿na nastêpnie w ramach interpretacji pochodz¹cej od cz³onków komisji 
kompilatorów, którzy na polecenie Teodozjusza przygotowywali zbiór:
[ ] Si quis patrem matrem, fratrem sororem, filium filiam aut alios propinquos occiderit,
remoto omnium aliorum genere tormentorum, facto de coriis sacco, qui culeus nominatur, in quo
quum missus fuerit, cum ipso etiam serpentes claudantur: et si mare vicinum non fuerit, in quolibet
gurgite proiiciatur, ut tali poena damnatus nullo tempore obtineat sepulturam.

Komentuj¹cy konstytucjê Konstantyna napisali, ¿e jeli kto zabi³by swojego
ojca, matkê, brata, siostrê, syna, córkê albo innego bliskiego krewnego, wszelkie inne rodzaje tortur powinny zostaæ zaniechane (odrzucone) i worek zwany
culleus powinien zostaæ zrobiony ze skóry, w nim skazaniec powinien byæ umieszczony, nastêpnie wê¿e powinny byæ do³¹czone do niego i jeli nie by³oby w s¹siedztwie morza, on powinien zostaæ wrzucony do jakiejkolwiek wody, tak ¿e
skazany na tak¹ karê nigdy nie uzyska pochówku.
Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e i tutaj brakuje jednak rozstrzygniêcia
wskazuj¹cego, ¿e Konstantyn Wielki wprowadzi³ przepis zakazuj¹cy stosowania
5
Szczególn¹ rolê odegra³ w tym zakresie tak¿e Hadrian. O rozporz¹dzeniach cesarza w tej
materii bêdzie równie¿ mowa w niniejszym opracowaniu.
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ius vitae necisque, czy choæby uczyni³ to na podstawie jego konstytucji Teodozjusz! Komentarz dotyczy, tak jak wczeniej omówiona konstytucja, sposobu
wykonania kary na ojcobójcy, i co nale¿y z naciskiem podkreliæ, przede wszystkim zakazu zastêpowania tej kary innymi karami. Konstantyn wymieni³, jak pamiêtamy, nastêpuj¹ce zakazane kary, które prawdopodobnie dot¹d wymierzano
w miejsce poena cullei: karê ciêcia mieczem, spalenia ¿ywcem i ka¿d¹ zwyk³¹
karê. Interpretacja  komentarz kompilatorów dodaje zakaz stosowania kar polegaj¹cych na torturowaniu ojcobójcy. Konstantyn w opisie wykonania kary worka
przewidzia³ wrzucenie skazanego do morza lub rzeki, kompilatorzy dodali w³asn¹ interpretacjê, ¿e wrzucenie mo¿e nast¹piæ do jakiejkolwiek wody, g³êbiny: in
quolibet gurgite proiiciatur. Interpretacja powtarza g³ówn¹ myl konstytucji Konstantyna, ¿e jedyn¹ kar¹ za parricidium mo¿e byæ poena cullei, której koniecznymi do wype³nienia elementami wymienianymi ponownie s¹: skórzany worek (culleus), wê¿e i wrzucenie do wody.
Oczywicie, w tekcie zestawiony zosta³ istotny dla rozwa¿añ katalog osób
spokrewnionych, których zabicie traktowano jako parricidium, no i wymienia
siê w nim syna i córkê. Brak jest wszak¿e bezporedniego dowodu na nowatorstwo umieszczenia w katalogu osób podlegaj¹cych ochronie prawnej tych w³anie osób, a tym samym rozstrzygniêcia co do uznania za parricidium pozbawienia ich ¿ycia. Jak ju¿ wczeniej podkrelono, tym bardziej brak jest dowodu, ¿e
zamys³em którego z cesarzy: Konstantyna lub Teodozjusza by³o zniesienie ius
vitae necisque. Wydaje siê, ¿e gdyby tak donios³e zmiany w zakresie w³adzy
ojcowskiej wprowadzi³ który z tych dwóch cesarzy, raczej lad tej interwencji
powinien byæ lepiej wyartyku³owany w postaci wyranie na to wskazuj¹cej redakcji jednego b¹d drugiego tekstu.
Przy ca³ej krytyce omawianych tekstów, jeli doszukiwaæ siê znaczenia dla
rozwoju prawa postanowieñ obydwu cesarskich legislacji: konstytucji Konstantyna Wielkiego i Kodeksu Teodozjañskiego w zakresie regulacji parricidium,
a w zasadzie cilej poena cullei, to raczej pierwszeñstwo nale¿y siê tej pierwszej. Konstytucja Konstantyna Wielkiego skierowana zosta³a do wikariusza Afryki
 niejakiego Werinusa. Oddzia³ywaæ mia³a zatem przede wszystkim w Afryce,
tam, gdzie siêga³a jurysdykcja wikariusza. Nie nale¿y jednak w¹tpiæ, by jej treæ
 z uwagi na wagê przestêpstwa parricidium i kierunek przyjêtych rozwi¹zañ 
nie by³a powszechnie znana w cesarstwie, a z racji autorytetu cesarza jako najwy¿szego prawodawcy nie mia³a uniwersalnego znaczenia i powszechnej mocy
obowi¹zywania. Natomiast zamieszczenie konstytucji w Kodeksie Teodozjañskim powinno byæ widziane wy³¹cznie w kontekcie realizacji zamys³u Teodozjusza II zebrania wszystkich cesarskich leges generales, poczynaj¹c od pierwszego chrzecijañskiego cesarza Konstantyna Wielkiego, w postaci jednego zbioru, nie za w znaczeniu wyposa¿enia tej konstytucji w jak¹, rzekomo wczeniej
niedaj¹c¹ siê stwierdziæ, moc obowi¹zuj¹c¹. Ju¿ choæby z tej ostatniej przyczyny
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datowanie wyganiêcia ius vitae necisque na rok 438 n.e. wydaje siê przesadnie
ostro¿ne.
W wietle powy¿szych krytycznych uwag powstaje pytanie, co zadecydowa³o o uznaniu w nauce, ¿e wymienienie syna i córki wród osób objêtych ochron¹
prawn¹ w ramach odpowiedzialnoci karnej za parricidium by³o prawodawczym
novum, które pojawi³o siê dopiero w pocz¹tkach IV wieku? Wydaje siê, ¿e przyczyna le¿y w tym, ¿e przekazy jurystów klasycznych na temat zakresu przestêpstwa parricidium, tj. jego prawnokarnej typizacji, sugeruj¹, ¿e w okresie prawa
klasycznego zabicie dziecka przez pater familias nie by³o jeszcze uznawane za
parricidium.
Nie wchodz¹c w szczegó³y dotycz¹ce historii parricidium, a zw³aszcza jego
pierwotnego znaczenia jako zabójstwa cz³owieka wolnego6, warto przytoczyæ
interesuj¹ce tu podstawowe fakty.
Prawdopodobnie jeszcze w kompleksowym ustawodawstwie karnym dyktatora Sulli w ogóle zabrak³o miejsca dla ustawy przeciwko zabójstwu krewnych.7
Ten swoisty brak uzupe³ni³ wiêc Pompejusz, wydaj¹c sw¹ lex Pompeia de parricidis (55 r. p.n.e.). Odt¹d ju¿ wyranie historiê parricidium nale¿y identyfikowaæ z histori¹ zabójstwa krewnych. Ustawa Pompejusza dotrwa³a jako podstawa
cigania tego przestêpstwa czasów Justyniana i wesz³a do systematyki Digestów
(D. 48, 9). Stanowi³a wiêc podstawê do orzekania prawdopodobnie w bardzo
d³ugim okresie  od pónej republiki poczynaj¹c, poprzez okres prawa klasycznego, na czasach justyniañskich koñcz¹c. Relacja o ustawie znana jest przede
wszystkim z przekazu Marciana:
D. 48, 9, 1. (Marcianus libro quarto decimo institutionum): Lege Pompeia de parricidiis
cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patruelem matruelem, patruum
avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id factum erit, ut poena ea
teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. sed et mater, quae filium filiamve occiderit, eius legis
poena adficitur, et avus, qui nepotem occiderit: et praeterea qui emit venenum, ut patri daret,
quamvis non potuerit dare.

Marcian w swych Instytucjach napisa³, ¿e lex Pompeia de parricidiis przewidywa³a, ¿e ka¿dy, kto zabija swego: ojca, matkê, dziadka, babkê, brata, siostrê, najbli¿szego kuzyna ze strony ojca, jak i matki, wujka b¹d ciotkê, najbli¿szego kuzyna lub kuzynkê ze strony matki, ¿onê, mê¿a, tecia, ziêcia, teciow¹,
6
Ostatnio na ten temat (z wykazem literatury): K. A m i e l a ñ c z y k, Rzymskie prawo karne
w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006, s. 91 i n.
7
W zestawieniu przestêpstw uregulowanych w lex Cornelia W. Kunkel nie umieci³ parricidium  por.: W. K u n k e l, Quaestio, RE 1963, 24,1, s. 740. Tak samo B. S a n t a l u c i a,
Diritto e processo penale nellantica Roma, Milano 1989, s.72. Inaczej: A. D ê b i ñ s k i, Poena
cullei w rzymskim prawie karnym, Prawo Kanoniczne 1994, nr 37, s. 141.
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synow¹, ojczyma, pasierba, pasierbicê, patrona, patronkê, czyj z³y zamiar jest
przyczyn¹ ich mierci, jest karany t¹ sam¹ kar¹, jak¹ przewidywa³a lex Cornelia
de sicariis. Tak¿e matka, która syna lub córkê zabija, podpada pod karê z ustawy, tak¿e dziadek, który wnuka zabija i oprócz tego, kto kupuje truciznê, by
ojcu podaæ, chocia¿ nie jest w stanie tego uczyniæ.
Powy¿szy niezwykle drobiazgowy katalog osób, których zabicie poci¹ga³o
za sob¹ odpowiedzialnoæ z tytu³u parricidium, zawarty w podstawowym przecie¿ przekazie o ustawie Pompejusza przytoczonym w Digestach, nie zawiera
dzieci ojcazabójcy, tj. ani syna, ani córki. Czy jednak oznacza to, ¿e w czasach
Marciana nie uwa¿ano jeszcze zabójstwa w³asnego dziecka przez pater familias
za parricidium? Czy ius vitae necisque nadal mog³o byæ wykonywane w ramach
przys³uguj¹cej w³adzy ojcowskiej? Czêsto przyznaje siê w literaturze, ¿e ju¿
znacznie wczeniej, przed Konstantynem, instytucja ius vitae necisque popad³a
w desuetudo.8 Jednak i to stanowisko te¿ nie jest do koñca poprawne i bêdzie
tutaj poddane rewizji.
W dalszej czêci opracowania postawiona zostanie teza, ¿e ju¿ w czasach
cesarza Hadriana (117138 r. n.e.) mo¿na mówiæ o zakazie karania mierci¹
w³asnego syna przez ojca rodziny. Badaj¹c prawodawstwo karne tego cesarza,
mo¿na dojæ do wniosku, ¿e co najmniej za jego pryncypatu zakazane ju¿ by³o
ius vitae necisque. Analizê prawodawstwa Hadriana, dotycz¹cego problematyki
le¿¹cej na styku ius vitae necisque i parricidium, rozpocz¹æ nale¿y od wa¿nego,
wielow¹tkowego przekazu Marciana:
D. 48, 9, 5. (Marcianus libro quarto decimo institutionum): Divus Hadrianus fertur, cum in
venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse,
quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non
atrocitate consistere.

Stylistyka wypowiedzi jurysty podpowiada, ¿e rozstrzygniêcie Hadriana zapad³o prawdopodobnie w formie wyroku cesarza, tj. dekretu.9 Stan faktyczny,
który leg³ u jego podstaw, by³ nastêpuj¹cy: pewien ojciec dowiedziawszy siê
o cudzo³óstwie, którego dopuci³ siê jego syn z macoch¹, wykorzysta³ okazjê,
jak¹ stwarza³o polowanie i podstêpnie go zabi³. Hadrian zdecydowa³ o jego deportacji, uzasadniaj¹c, ¿e ojciec dzia³a³ bardziej jak latro (rozbójnik), ni¿ wykonuj¹c uprawnienia wynikaj¹ce z w³adzy ojcowskiej. Przekaz zosta³ przez kompilatorów umieszczony w tytule De lege Pompeia de parricidiis, jako ¿e rozpatry8
B. S a n t a l u c i a, Omicidio, [w:] Studi di diritto penale romano, Roma 1994, s. 127,
wskazuje np. na III w. n.e. jako okres, gdy dosz³o do desuetudo tej instytucji.
9
Nie jest to jednak a¿ tak pewne. Podane jednoczenie z cesarskim rozstrzygniêciem uzasadnienie decyzji mo¿e wskazywaæ na reskrypt. Wyrok deportacji móg³ zostaæ narzucony pytaj¹cemu sêdziemu przez cesarsk¹ wyk³adniê.
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wany przypadek dotyczy³ zabójstwa krewnego (synobójstwa), jednak problemy,
które z niego wynikaj¹, wykraczaj¹ daleko poza formalne ramy ustawy, a zw³aszcza
rodz¹ pytanie o obowi¹zywanie w czasach cesarza ius vitae necisque.
Podstawowa kwestia, jak¹ nale¿a³oby rozstrzygn¹æ po lekturze tekstu, zwi¹zana jest z podanym przez Hadriana, a powtórzonym przez Marciana, uzasadnieniem skazuj¹cego wyroku. Otó¿ powodem skazania sta³o siê pozaprawne dzia³anie ojca okrelone jako rozbójnicze, przeciwstawione wyranie treci w³adzy
ojcowskiej. Hadrian nie uzna³ dzia³ania oskar¿onego za mieszcz¹ce siê w ramach
praw ojcowskich oraz poda³ uzasadnienie dla swego pogl¹du: w³adza ojcowska
polegaæ ma na pietas (mi³oci i przywi¹zaniu), a nie na atrocitas (surowoci).10
W literaturze pandektystycznej XIX wieku podnoszono, ¿e przekaz z Instytucji Marciana jest dowodem na pos³ugiwanie siê przez Rzymian formu³¹ nadu¿ycia prawa. Pogl¹d ten by³ wielokrotnie krytykowany w ubieg³ym stuleciu.11
Czy jednak odmawiaj¹c, jak najbardziej s³usznie, przekazowi jurysty waloru
dowodu znajomoci przez Rzymian konstrukcji nadu¿ycia prawa, uznaæ pozostaje, ¿e Hadrian jedynie zakwestionowa³ prawo ojca co do sposobu wykonania
kary mierci?
Pytanie mo¿na postawiæ jeszcze bardziej kategorycznie: czy za Hadriana
w ramach uprawnieñ sk³adaj¹cych siê na treæ w³adzy ojcowskiej by³o jeszcze
miejsce dla ius vitae necisque? Pytanie to mia³o dla rozstrzygniêcia znaczenie
podstawowe: uprawnienie do pozbawienia ¿ycia stanowiæ powinno kontratyp
wy³¹czaj¹cy karalnoæ przestêpstwa parricidium.
Doæ powszechnie uznaje siê, ¿e Hadrian jeszcze tolerowa³ ius vitae necis12
que. Ale s¹ wyj¹tki. Niektórzy badacze, jak np. B. Albanese, upatrywali zmierzchu tego uprawnienia w pryncypacie, wskazuj¹c miêdzy innymi na omawiany
dekret Hadriana.13 W polskiej literaturze wyj¹tkiem zdaje siê byæ Borys £apicki.14 Jego pogl¹d, ¿e Hadrian zakaza³ zabijania w³asnych synów, nale¿y zaakcepFragment tekstu dotycz¹cy pietas, podejrzewany by³ nies³usznie o interpolacjê. Wiêcej na
ten temat z podaniem literatury: F. L o n g c h a m p s d e B é r i e r, Niektóre przyk³ady nadu¿ycia
prawa w rzymskim prawie prywatnym  w³adza ojcowska, [w:] Przez tysi¹clecia: pañstwo  prawo
 jednostka, t. II, Katowice 2001, s. 13. Por. tak¿e monografiê tego¿ autora: Nadu¿ycie prawa
w wietle rzymskiego prawa prywatnego, Wroc³aw 2004, s.101 i n.
11
I d e m, Niektóre przyk³ady nadu¿ycia prawa , s. 14. Rzeczywicie, mo¿na siê zgodziæ
z uwag¹ Autora, ¿e czym innym jest w danym przypadku zakwestionowanie istnienia uprawnienia,
a czym innym ograniczenie jego wykonywania. Tylko w tym ostatnim przypadku mówiæ mo¿na
sensownie o nadu¿yciu prawa.
12
Por. przegl¹d g³osów zebranych przez O. R o b l e d a, op. cit., s. 5254, a tak¿e B. W i e r z b o w s k i e g o, Treæ w³adzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym, Toruñ 1977, s. 2527.
13
B. A l b a n e s e, op. cit., s. 362; O. R o b l e d a, op. cit., s. 53.
14
B. £ a p i c k i, W³adza ojcowska w staro¿ytnym Rzymie. Okres klasyczny, Warszawa 1937,
s. 4951.
10
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towaæ jako jak najbardziej s³uszny, chocia¿ wyg³oszony przy niewystarczaj¹cej
argumentacji.15
Wiele rzeczywicie wskazuje na to, ¿e ju¿ wczeniej, byæ mo¿e w³anie za
Hadriana, przes¹dzone zosta³y losy tego uprawnienia. Pierwszy argument przynosi omawiany tekst, a precyzyjnie jego ostatnie zdanie.16 Mo¿na s³owa Marciana odczytaæ jako na nowo zakrelaj¹ce granice w³adzy ojcowskiej. W treci w³adzy mieci siê pietas (mi³oæ), ale nie mieci siê ju¿ atrocitas (surowoæ). Uzasadnieniem dla pozbawienia oskar¿onego ojca prawa do zabicia w³asnego syna
sta³a siê dla Hadriana niezgodna z natur¹ tej w³adzy surowoæ i okrucieñstwo.
Trzeba chyba przyznaæ, ¿e zawsze jako surowe jawiæ siê bêdzie pozbawienie
¿ycia w³asnego syna, nawet wtedy, gdy do jego zg³adzenia nie u¿yje siê podstêpu, jak to by³o w przedstawionym stanie faktycznym.
Zatem Hadrian swym wyrokiem nie tyle zakwestionowa³ skrytobójczy sposób wykonania przys³uguj¹cego ojcu ius vitae necisque17, co wyrazi³ przekonanie, ¿e ius vitae necisque nie jest zgodne z istot¹ w³adzy ojcowskiej. Brak jednoznacznie brzmi¹cej normy usuwaj¹cej to odwieczne prawo nie powinno dziwiæ,
nie tylko z uwagi na formê dekretu, ale i niechêæ Rzymian do formalnego uchylania norm swych przodków. U¿ycie we wczeniejszym fragmencie przekazu porównania czynu oskar¿onego ojca do dzia³ania latro (rozbójnika) mia³o wzmocniæ jedynie s³usznoæ kluczowej konstatacji, która nast¹pi³a w ostatnim, najwa¿niejszym dla uzasadnienia zdaniu.
Ostatnie zdanie przekazu, w którym nast¹pi³o zakrelenie granic w³adzy ojcowskiej, ka¿e jeszcze spojrzeæ na rozstrzygniêcie Hadriana pod k¹tem hipotetycznego przebiegu sprawy s¹dowej, przy okazji której zosta³o wydane. Uzasadnienie cesarskiego wyroku musia³o siê przecie¿ odnosiæ do przebiegu postêpowania, przeprowadzonych dowodów i argumentów stron. Trudno t³umaczyæ jego
treæ inaczej jak tym, ¿e oskar¿ony pater famialias, jego obroñca, a mo¿e sêdzia
rozpoznaj¹cy sprawê w pierwszej instancji (jeli wyrok Hadriana zapad³ w postêpowaniu odwo³awczym) podniós³ kwestiê mo¿liwoci dzia³ania ojca w ramach
ius vitae necisque. W tym kontekcie przekaz jest jednoznaczny: zabijaj¹c syna,
ojciec nie realizuje w³adzy ojcowskiej, bo ta nie polega na atrocitas, lecz pietas.
Gdyby kwesti¹ kluczow¹ w sprawie s¹dowej by³ zaledwie skryty sposób wyko15
Konkluzja rozwa¿añ B. £apickiego na interesuj¹cy tu temat brzmi nastêpuj¹co: [ ] ju¿ od
Augusta zaczyna siê ruch w kierunku pozbawienia ojca prawa do ukarania mierci¹ dzieci, a od
Hadriana do Aleks. Severusa obowi¹zuje jako zasada niez³omna ten przepis, ¿e ojciec nie ma iuris
vitae necisque i ¿e karê maj¹ tu wymierzaæ wy³¹cznie s¹dy pañstwowe. Tak wiêc pozostaje ojcu
jedynie prawo oskar¿enia (accustatio) winowajcy (op. cit., s. 58).
16
Co do interpolacji tego ostatniego zdania te¿ s¹ spory, por. B. W i e r z b o w s k i, op. cit.,
s. 2528.
17
Tak w³anie F. L o n g c h a m p s d e B é r i e r, Niektóre przyk³ady nadu¿ycia prawa ,
s. 1214.
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nania ius vitae necisque, jak to widzi F. Longchamps de Bérier, cesarskie uzasadnienie by³oby ma³o zrozumia³e, bo musia³oby odpowiadaæ mniej wiêcej takiemu schematowi rozumowania: pater familias wprawdzie mia³ prawo zabiæ syna,
ale bêd¹c ojcem zobowi¹zanym do mi³oci (pietas), nie powinien zabijaæ podstêpnie i skrycie.
Jeli nawet w przedmiotowym stanie faktycznym celem zorganizowania przez
sprawcê zabójstwa podczas polowania by³a próba ukrycia wstydliwych motywów zbrodni (cudzo³óstwo), albo unikniêcia ewentualnego zarzutu zabójstwa
z premedytacj¹ (podczas polowañ dochodzi przecie¿ do nieszczêliwych wypadków), to okolicznoæ taka nie powinna mieæ wiêkszego wp³ywu na identyfikacjê
podstawowego powodu, dla którego pater familias obra³ taki a nie inny sposób
dzia³ania. By³ nim zapewne istniej¹cy ju¿ wówczas zakaz karania mierci¹ swych
dzieci i ryzyko ci¹gniêcia na siebie odpowiedzialnoci karnej z tytu³u parricidium. Gdyby instytucja ius vitae necisque mia³a siê dobrze, ojciec móg³by przecie¿ zapewniæ legalne ramy wykonania os¹du wystêpku syna i jego ukarania,
a tego nie zrobi³. Organizuj¹c skryte zabójstwo, liczy³, ¿e bezkarnie zakaz ominie, a przy okazji wstydliwe aspekty sprawy pozostan¹ na zawsze w ukryciu.
Kwestia motywu zabójstwa mog³a mieæ dla rozstrzygniêcia ogromne znaczenie. Ojciec zabi³ syna prawdopodobnie powodowany g³ównie zemst¹.18 I tê
w³anie dezaprobatê dla pobudek dzia³ania z zemsty mia³ na myli Hadrian, porównuj¹c oskar¿onego do zwyk³ego latro. Taka intencja dzia³ania oskar¿onego
ju¿ na wstêpie poddawa³a w w¹tpliwoæ ewentualn¹ liniê obrony, polegaj¹c¹ na
wywodzeniu uprawnienia z treci w³adzy ojcowskiej. Oczywicie obrona taka,
jeli zosta³a w ogóle podjêta, i tak nie mog³a byæ skuteczna: Hadrian wskaza³,
jakie s¹ jego zdaniem granice w³adzy ojcowskiej, stylistyka wypowiedzi sugeruje, ¿e nie ma ju¿ w jej ramach miejsca na umiercenie w³asnego syna.
W nastêpnej kolejnoci siêgn¹æ nale¿y do argumentów le¿¹cych ju¿ poza
tekstem D. 48, 9, 5 przedstawiaj¹cym relacjê o rozstrzygniêciu w koñcu, b¹d co
b¹d, dyskusyjnym i zarazem jednostkowym.
Hadrian korzystaj¹cy niemal z monopolu w zakresie stanowienia prawa,
podobn¹ politykê prowadzi³ równie¿ w zakresie jego stosowania. Zabicie w³asnego syna przez ojca, co zapewne nie zdarza³o siê za jego czasów czêsto, mog³o
18
B. £apicki powo³a³ istotny argument, ¿e epoka Hadriana to czas, kiedy prawo karne traci
zaufanie do bezstronnoci pana i ojca przede wszystkiem tam, gdzie chodzi o jego honor jako
mê¿a (op. cit., s. 50). Autor zdecydowanie wyra¿a³ zaproponowany tu punkt widzenia, tj. ¿e
w czasach Hadriana w sferze w³adzy ojcowskiej nie by³o ju¿ miejsca dla prawa do zabicia w³asnego syna (op. cit., s. 4951). Jednak argument wywiedziony z lex Iulia de adulteriis coercendis
niezbyt przekonuje: uprawnienie do zabicia cudzo³o¿nika dane porzez ustawê jedynie ojcu cudzo³o¿nicy nie musia³o oznaczaæ odjêcia tego uprawnienia ojcu cudzo³o¿nika, który przecie¿ nie na
ustawê siê powo³ywa³, lecz na odwieczne ius vitae necisque (s. 4950). Por. tak¿e krytykê tego
argumentu wyg³oszon¹ przez B. W i e r z b o w s k i e g o, op. cit., s. 25.
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ju¿ byæ odebrane bardziej jako prymitywny samos¹d ni¿ legalny wymiar sprawiedliwoci. W tym sensie oskar¿ony wykaza³ lekcewa¿enie dla pañstwowej jurysdykcji, powo³anej ustaw¹ do rozstrzygania tego typu spraw.
Rozstrzygniêcie Hadriana zapad³o w tej przejciowej fazie historycznej, gdy
mo¿e nie rozprawiano g³ono o potrzebie pozbawienia pater familias jego tradycyjnego uprawnienia (nie czyni³ tego ani cesarz, ani jego juryci), jednak oczekiwano zamiast realizacji okrutnego uprawnienia  wdro¿enia procedury s¹dowej.
Potwierdzeniem takiej hipotezy jest przekaz innego jurysty klasycznego, dzia³aj¹cego jeszcze przed Marcianem (2 po³. II w.n.e.), Ulpiana, pochodz¹cy z pierwszej ksiêgi jego dzie³a De adulteriis:
D. 48, 8, 2. (Ulpianus libro primo de adulteris): Inauditum filium pater occidere non potest,
sed accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet.

W czasach Ulpiana ojcu nie wolno by³o zabiæ w³asnego syna bez wczeniejszego przes³uchania go (dania mu mo¿liwoci obrony) przed s¹dem. Nie chc¹c
stan¹æ przed zarzutem parricidium, ojciec powinien by³ wytoczyæ synowi oskar¿enie przed prefektem b¹d namiestnikiem prowincji. Wydaje siê wiêc, ¿e sposób zabicia syna, podstêpny czy jawny, móg³ nie mieæ w sprawie, któr¹ rozstrzyga³ Hadrian, a¿ tak wielkiego znaczenia. Bezprawnoæ tego czynu bra³a siê ju¿
st¹d, ¿e pater familias nie wdro¿y³ procedury s¹dowej. St¹d ju¿ tylko krok do
uznania, ¿e w czasach Hadriana dla ius vitae necisque w ramach w³adzy ojcowskiej mog³o nie byæ ju¿ miejsca, a co najmniej do wysuniêcia wniosku, ¿e obowi¹zkowy publicznoprawny tryb postêpowania przed s¹dem w praktyce uczyni³
prawo ojcowskie martwym, pozbawiaj¹c ojca prawa do autonomicznej decyzji.
Prawo ojca de facto mog³o zostaæ sprowadzone do mo¿liwej egzekucji wyroku
pañstwowego s¹du.
Linia obrony odwo³uj¹ca siê do tradycji ius vitae necisque prawdopodobnie
przynios³a oskar¿onemu jedn¹ procesow¹ korzyæ: Hadrian wydaj¹c dekret, zast¹pi³ w omawianym przypadku (D. 48, 9, 5) karê mierci w postaci poena cullei
kar¹ deportacji, dostrzegaj¹c, byæ mo¿e, w tej tradycji jak¹ swoist¹ okolicznoæ ³agodz¹c¹. Zreszt¹, o czym jeszcze bêdzie mowa, poena cullei zosta³a ju¿
zast¹piona przez poena legis Corneliae w lex Pompeia de parricidis, a w czasach
Hadriana nie by³a z konsekwencj¹ stosowana.
Jeli powy¿sze argumenty dot¹d nie przekona³y kogo, wzmocniæ je mo¿e
nastêpny, pochodz¹cy z innej jeszcze relacji Marciana o pewnym reskrypcie Hadriana:
D. 48, 21, 3, 5 (Marcianus libro singulari de delatoribus): Videri autem et patrem, qui sibi
manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit.
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Reskrypt powy¿szy móg³by staæ siê przedmiotem wielow¹tkowej analizy,
zw³aszcza jeli chodzi o stosunek Rzymian do samobójstwa pope³nionego przez
oskar¿onego wobec oczekiwanej perspektywy skazania go na karê mierci i orzeczenia z tego powodu konfiskaty jego maj¹tku.19 Tutaj dla prowadzonych rozwa¿añ wystarcza zauwa¿yæ, ¿e Hadrian stan¹³ przed problemem orzeczenia kary
konfiskaty wobec ojca, który po zabiciu swego syna z ¿alu po tym, co zrobi³,
targn¹³ siê na w³asne ¿ycie. Nie ma ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e samobójstwo ojca
udaremni³o skazanie, czy w ogóle postawienie go w stan oskar¿enia o zabójstwo.20 Zastanawiaj¹c siê nad orzeczeniem konfiskaty, Hadrian bada³ motywy,
jakie pchnê³y ojca do desperackiego kroku. Wchodzi³y w grê tylko dwie mo¿liwoci: albo ojciec pope³ni³ samobójstwo ze strachu przed odpowiedzialnoci¹
karn¹, albo z rozpaczy po stracie syna. Tak wiêc odpowiedzialnoæ karna ojca za
zabójstwo syna, czyli parricidium, co najmniej teoretycznie, wchodzi³a w grê,
wiêc ius vitae necisque ju¿ mu w tych czasach nie przys³ugiwa³o.21
Jest jeszcze jeden istotny argument wspieraj¹cy tezê, ¿e Hadrian w okresie
swego panowania móg³ ju¿ nie tylko nie akceptowaæ ius vitae necisque ojca wzglêdem syna, lecz nawet takiego postêpowania stanowczo zabraniaæ.
Do szeroko rozumianej rzymskiej familia wchodzi³y zarówno osoby, jak
i rzeczy. Do rodziny nale¿a³y wiêc np. dzieci pater familias, ale tak¿e jego niewolnicy. Wszyscy oni podlegali jego w³adzy.22 W³adza ta, pierwotnie jednolita,
ju¿ w okresie Ustawy XII Tablic by³a zró¿nicowana na manus nad ¿on¹, patria
potestas nad dzieæmi oraz w³adzê nad niewolnikami, okrelan¹ póniej jako dominica potestas.23 Ius vitae necisque zawsze rozumiane by³o jednak jako uprawnienie wspólne dla patria potestas i dominica potestas.24 Nigdy nie budzi³o w¹tpliwoci to, ¿e pan móg³ zabiæ równie¿ swego niewolnika.
Tymczasem Hadrian, jak donosi³ autor jego biografii w Scriptores Historiae
Augustae, zakaza³ panom zabijania w³asnych niewolników:
S.H.A. Had. 18, 7: [...] servos a dominis occidi vetuit eosque iussit damnari per iudices, si
digni essent.

Zakaz zabijania w³asnych niewolników pod grob¹ skazania przez s¹d oznacza³ okrelenie zabójstwa niewolnika jako homicidium i objêcie tego czynu karalPor. szerzej: K. A m i e l a ñ c z y k, op. cit., s. 229 i n. oraz 238 i n.
Jak jednak s³usznie zauwa¿y³ V. Marotta, argument os³abia okolicznoæ, ¿e nie jest do
koñca pewne, czy rzeczywicie ojca z synem w sprawie, któr¹ rozstrzyga³ Hadrian, ³¹czy³ stosunek podleg³oci w³adzy ojcowskiej, por. V. M a r o t t a, Multa de iure sanxit. Aspetti della politica
del diritto di Antonino Pio, Milano 1988, s. 306.
21
Argument ten dostrzeg³ tak¿e B. £ a p i c k i, op. cit., s. 51.
22
Por. D. 50, 16, 195, 1.
23
W. W o ³ o d k i e w i c z, M. Z a b ³ o c k a, op. cit., s. 90; M. K u r y ³ o w i c z, A. W i l i ñ s k i, op. cit., s. 145146.
24
Por. przyk³adowo: M. K u r y ³ o w i c z, A. W i l i ñ s k i, op. cit., s. 148.
19
20
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noci¹ na podstawie lex Cornelia de sicariis et veneficis. Zakaz Hadriana, w istocie powtórzony w konstytucji Antoninusa Piusa25 w po³¹czeniu z przepisami legis
Aquiliae, pozwoli³ jurycie Marcianowi wypowiedzieæ, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
od czasów Hadriana rozszerzaj¹c¹ wyk³adni¹ ustawy sullañskiej, nastêpuj¹ce
generalizuj¹ce zdanie:
D. 48, 8, 1, 2. (Marcianus libro quarto decimo institutionum): Et qui hominem occiderit,
punitur non habita differentia, cuius condicionis hominem interemit.

Komentarz zamieszczony w ksiêdze czwartej Instytucji Marciana dotyczy³
prawdopodobnie lex Cornelia de sicariis et veneficis i zawiera³ jednoznaczne
przes³anie, ¿e ktokolwiek zabija³ cz³owieka, podlega³ karze niezale¿nie od tego,
jaki status mia³a osoba, któr¹ zabi³.
Uprawnienie w³aciciela do zabicia w³asnego niewolnika w czasach Hadriana czy Antoninusa Piusa mog³oby w powy¿szej sytuacji byæ uznane za zgodne
z prawem i obojêtne z punktu widzenia legis Corneliae jedynie na podstawie
wyroku, który przeciwko niewolnikowi zapad³. Tylko w ten sposób mo¿na pogodziæ s¹siaduj¹ce ze sob¹ fragmenty wyk³adu Gaiusa w jego Instytucjach, gdy
najpierw stwierdza, ¿e w³acicielom przys³uguje prawo ¿ycia i mierci nad niewolnikami (G. 1, 52: [ ] dominis in servos vitae necisque potestatem esse),
z nastêpnym, gdzie przytacza s³owa konstytucji nastêpcy Hadriana  Antoninusa
Piusa, zakazuj¹ce zabijania bez podstawy swoich niewolników (G. 1, 53: [ ]
qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit).
O tym, ¿e tak¹ dopuszczaln¹ podstawê móg³ stwarzaæ dopiero zakoñczony
publiczny proces karny, mo¿e wiadczyæ inne rozporz¹dzenie Hadriana dotycz¹ce niewolników. Otó¿ Hadrian zabroni³ te¿, powtarzaj¹c regulacjê zawart¹ ju¿
w lex Petronia de servis26, sprzedawania niewolników do walki na arenie bez
uprzedniego przeprowadzenia postêpowania karnego, w którym wykazano by im
winê i skazano ad arenas:
tita.

S.H.A. Had. 18, 8: [...] lenoni et lanistae servum vel ancillam vendi vetuit causa non praes-

Nale¿y uznaæ, ¿e zakaz ten sta³ siê pierwowzorem dla regulacji Antoninusa Piusa, zakazuj¹cej znêcania siê nad niewolnikami, a zw³aszcza ich zabijania, dobrze znanej z licznych róde³
prawniczych: G. 1, 53; I. 1, 8, 2; D. 1, 6, 1, 2. Por. te¿ Coll., 3, 3, 5. O regulacji Antoninusa
Piusa patrz wiêcej: F. L o n g c h a m p s d e B é r i e r, Dwie konstytucje Antonina Piusa zakazuj¹ce sro¿enia siê nad niewolnikami, [w:] Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w staro¿ytnym
Rzymie, pod red. M. Kury³owicza, Lublin 2001, s. 95 i n.; K. A m i e l a ñ c z y k, op. cit., s.155 i n.
26
G. R o t o n d i, Leges publicae populi Romani, Milano 1912 (przedruk: Hildesheim 1962),
s. 468, datuje ustawê na rok 61 n.e. Natomiast M. Kaser lokuje ustawê znacznie wczeniej  na
czasy Augusta lub Tyberiusza, por. M. K a s e r, Das römische Privatrecht, t. I, München 1971,
s. 285, przyp. 26.
25
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D. 48, 8, 11, 12. (Modestinus libro sexto regularum): Servo sine iudice ad bestias dato non
solum qui vendidit poena, verum et qui comparavit tenebitur. Post legem Petroniam et senatus
consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio
servos tradere: oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini querella, sic poenae tradetur.

Lex Petronia zakazywa³a panom przeznaczania swoich niewolników do walki z dzikimi zwierzêtami na arenie bez uprzedniej zgody sêdziegourzêdnika.
Sêdzia móg³ wydaæ tak¹ zgodê, o ile dopatrzy³ siê uzasadnienia dla wymierzenia
niewolnikowi takiej kary. Na podstawie tego prawa, w przypadku wys³ania niewolnika na arenê do walki z dzikimi zwierzêtami bez wyroku s¹dowego, zarówno w³aciciel, który go sprzeda³, jak i ten, kto go kupi³ (zapewne lanista), ponosili karê. W przekazie Modestyna wspomina siê tak¿e w liczbie mnogiej o pewnych, bli¿ej nieokrelonych senatus consulta, które odnosi³y siê do lex Petronia,
zatem prawodawstwo tego typu nie by³o okazjonalne. Byæ mo¿e w³anie owe
senatus consulta zawiera³y analogiczne zakazy dotycz¹ce przeznaczania niewolników do walk gladiatorskich.27 Ró¿nica szans prze¿ycia nowicjusza w starciu
z dobrze wyszkolonym i dowiadczonym gladiatorem, w porównaniu ze starciem z dzikimi zwierzêtami, wcale nie musia³a byæ znaczna, z regu³y wiêkszoæ
czeka³a na arenie mieræ.28
Wydaje siê, ¿e perspektywa nieuchronnej mierci, ale co nale¿y podkreliæ,
w przypadku wielu niewolników niczym nieuzasadnionej, i to w walce na arenie
maj¹cej w istocie s³u¿yæ zaspokojeniu potrzeby rozrywki ludu rzymskiego, by³a
g³ównym powodem, dla którego Hadrian zakaza³ sprzeda¿y niewolników lanistom. Wzglêdy powy¿sze nale¿a³oby zatem nazwaæ etycznymi lub humanitarnymi, pozostaj¹cymi w zgodzie z ogóln¹ charakterystyk¹ prawodawstwa Hadriana
dotycz¹c¹ po³o¿enia niewolników.29 Postanowienie Hadriana zapowiada³o coraz
silniejsze ograniczanie igrzysk przez kolejnych cesarzy.30
Prawdopodobne jest, ¿e owe senatus consulta mog³y zostaæ wydane za panowania Hadriana, na skutek inicjatywy prawodawczej cesarza, do której mia³ wy³¹cznoæ.
28
Najlepsi gladiatorzy pochodzili g³ównie z w¹skiej grupy wolnych i wyzwoleñców, którzy
doszli do najwy¿szego profesjonalizmu dziêki silnej motywacji i treningowi. Por.: P. P l a s s, The
Game of Death in Ancient Rome. Arena, Sport and Political Suicide, Madison 1995, s. 102; T. W i e d e m a n n, Emperors and Gladiators, London 1992, s. 110111.
29
Regulacje Hadriana zmierzaj¹ce do poprawy po³o¿enia niewolników zestawia: O. R o b i n s o n, Slaves and the Criminal Law, ZSS 1981, nr 98, s. 218223. O mo¿liwych wp³ywach
filozofii stoickiej na politykê Hadriana wobec niewolników: N. L e w i s, M. R e i n h o l d, Roman
Civilization, t. II, New York 1955, s. 264.
30
Wprowadzaj¹c zasady kontroli walk gladiatorskich, w tym limity wydatków na te walki,
Antoninus Pius i Marcus Antoninus postrzegani byli w S.H.A. jako dobrzy cesarze (S.H.A.
Ant. Pius 12, 3; Marcus 11, 4; 27, 6). T. W i e d e m a n n, op. cit., s. 132138, s³usznie dowodzi
humanitarnych motywów ich polityki. Nie ma powodów, aby w regulacji Hadriana takich motywów nie dostrzegaæ. O zakazach dotycz¹cych walk gladiatorskich: O. R o b i n s o n, Ancient Rome.
City Planning and Administration, LondonNew York, 1992, s. 167.
27
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W tym podkrelanym powy¿ej elemencie obowi¹zkowego oddania niewolnika  jako osoby podleg³ej w³adzy  pod s¹d, dostrzec mo¿na symptomatyczne
podobieñstwo do obowi¹zku, jaki mia³ pater familias w stosunku do syna, o czym
informowa³ Ulpian w omówionym wczeniej przekazie (D. 48, 8, 2). Ius vitae
necisque tak wobec w³asnych niewolników, jak wobec w³asnych dzieci zosta³o
przez Hadriana, jeli nawet nie wyranie, literalnie zniesione, to sprowadzone
do pustego, nic ju¿ nieznacz¹cego antykwaryzmu, o którym bardziej z szacunku
dla tradycji naucza³ swych uczniów nauczyciel Gaius. Jednak, co doæ charakterystyczne, ju¿ o ius vitae necisque ojca wzglêdem dzieci nigdzie w Instytucjach nie
przeczytamy.
Przywo³uj¹c argumentum a minori ad maius: wrêcz niezrozumia³e by³oby,
gdyby Hadrian zakazuj¹c zabijania podleg³ych w³adzy niewolników, nie zakazywa³ jednoczenie zabijania podleg³ych w³adzy w³asnych dzieci. Jeli nawet nie
wyda³ w tym przedmiocie osobnej, kategorycznie brzmi¹cej konstytucji, nale¿y
mniemaæ, ¿e racji bytu tego uprawnienia ju¿ nie podziela³, uwa¿aj¹c, ¿e s¹dzeniem przestêpstw i wymierzaniem kar, zw³aszcza kary mierci, powinny zajmowaæ siê s¹dy, nie za zobowi¹zani do pietas ojcowie rodziny.
Trudno siê równie¿ zgodziæ z nieco uproszczonym pogl¹dem, ¿e w pryncypacie dosz³o do desuetudo instytucji okrelanej jako ius vitae necisque. Zosta³a
ona wiadomie, konsekwentnie wyparta przez prawodawcê cesarskiego poza ramy
w³adzy ojcowskiej na d³ugo przed regulacj¹ Konstantyna Wielkiego. Skuteczn¹
na to metod¹ okaza³a siê postêpuj¹ca omnipotencja cesarskiego s¹downictwa 
cognitio extra ordinem, które zaw³aszcza³o kolejne obszary kompetencji, w tym
karn¹ w³adzê s¹downicz¹ pater familias i iudicium domesticum.
Powracaj¹c na koniec jeszcze raz do postawionej tutaj tezy o potrzebie
prawid³owego odczytywania celu wydania prawodawstwa Konstantyna i Teodozjusza w przedmiocie parricidium, którym by³o przywrócenie poena cullei, a nie
zniesienie ius vitae necisque, mo¿na jeszcze poczyniæ kilka dodatkowych uwag
na gruncie prawodawstwa Hadriana.
Ju¿ w samej ustawie Pompejusza cytowanej przez Marciana widaæ tendencjê
do odchodzenia od dawnego zwyczaju karania w sposób szczególny ojcobójców.31 Pompejusz prawdopodobnie zamieni³ poena cullei na poena legis Corneliae, id¹c z duchem ustawodawstwa republikañskiego, które umo¿liwia³o unikniêcie obywatelowi rzymskiemu32 wykonania wyroku kary mierci, nak³adanej
w postêpowaniu przed quaestiones perpetuae, przez udanie siê skazanego na wyg-

O w¹tpliwociach w nauce co do tego, czy rzeczywicie Pompejusz zniós³ karê mierci,
patrz: A. D ê b i ñ s k i, Poena cullei , s. 142143.
32
Ale zapewne nie wszystkim. Obywatele o ni¿szym statusie spo³ecznym, cudzoziemcy,
niewolnicy podlegali bezwarunkowej karze mierci.
31
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nanie.33 Nie zmienia to sytuacji, ¿e nadal za parricidium formalnie kara mierci
grozi³a.
Cesarz Hadrian by³ autorem postanowieñ dotycz¹cych ograniczenia wykonywania poena cullei. Jak ju¿ wy¿ej wskazano, skazañca tradycyjnie wrzucano
w worku do morza. Spe³nienie tego rytua³u mog³o jednak nastrêczaæ techniczne
(topograficzne) trudnoci. Dlatego Hadrian wprowadzi³ mo¿liwoæ odst¹pienia
od wykonania tego rodzaju kary:
D. 48, 9, 9 pr. (Modestinus libro duodecimo pandectarum): Poena parricidii more maiorum
haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo
gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem.

Modestyn przypomnia³ najpierw, ¿e zgodnie z dawnym zwyczajem kara za
ojcobójstwo przedstawia³a siê nastêpuj¹co: zabójcê ch³ostano do krwi rózgami,
zaszywano w worku z psem, kogutem, ¿mij¹ i ma³p¹, a nastêpnie worek wrzucano w g³êbiny morza. Zaraz jednak zaznaczy³, ¿e by³a to procedura przewidziana
dla sytuacji, gdy morze by³o w pobli¿u. I w³anie prawdopodobnie zak³opotany
brakiem morza w pobli¿u miejsca swej jurysdykcji sêdziaurzêdnik rozpoznaj¹cy sprawê o parricidium zapyta³ Hadriana, co w takiej sytuacji ma czyniæ. Hadrian, jak przekaza³ Modestyn, odpowiedzia³, ¿e zwyczajowo przewidziana dla
ojcobójców kara worka, w sytuacji gdy proces karny odbywa siê z dala od
morza, jest zastêpowana kar¹ rzucenia skazañca dzikim zwierzêtom na po¿arcie
(damnatio ad bestias).34
Odstêpstwo od wykonania tradycyjnej kary za zabójstwo krewnych wymaga
komentarza. Hadrian wykaza³ bowiem, mo¿e z dzisiejszej perspektywy niebudz¹cy zdziwienia pragmatyzm, jednak¿e w realiach ówczesnej epoki jego odpowied w kontekcie przywi¹zania Rzymian do tradycji nie musia³a byæ uznana za
tak oczywist¹.35 Po przyjrzeniu siê bli¿ej kwestii okazuje siê jednak, ¿e notowane
by³y tak¿e inne, bli¿ej lub dalej id¹ce, odstêpstwa od poena cullei. Najlepszy, bo
ustawowy, przyk³ad daje ju¿ sama lex Pompeia de parricidis, w której, jak siê
wydaje, zwyczajowa kara worka w ogóle ust¹pi³a miejsca karze z ustawy Sulli.
33
Poena legis Corneliae to te¿ kara mierci. Wykonania wyroku mo¿na by³o jednak unikn¹æ,
dobrowolnie udaj¹c siê na banicjê, por.: K. A m i e l a ñ c z y k, Poena legis Corneliae, [w:] Kara
mierci w staro¿ytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 143153.
34
Na mo¿liwoæ stosowania alternatywnie kary spalenia ¿ywcem w czasach Hadriana wskazywa³ niegdy na podstawie wiadectwa Juvenalisa (wspó³czesnego Hadrianowi): E. B r u n n e n m e i s t e r, Das Tödtungsverbrechen im römischen Recht, Leipzig 1887, s. 237.
35
O tym przywi¹zaniu wiadczy konstytucja wydana w 318 r. przez Konstantyna, wykluczaj¹ca zastêpowanie poena cullei inn¹ kar¹ i nakazuj¹ca z braku morza wrzucanie skazanego do
rzeki: ut regionis qualitas tulerit, vel im vicinum mare vel in amnem proiciatur (C. Th. 9, 15, 1).
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Z dalszej czêci przekazu Modestyna wynika byæ mo¿e, ¿e w okresie pryncypatu dodatkowo ograniczono stosowanie poena cullei jedynie do zabójstwa
rodziców i dziadków, ale w tym zakresie nie ma wiadomoci, który z cesarzy sta³
za tak¹ legislacj¹:
D. 48, 9, 9, 1. (Modestinus libro duodecimo pandectarum): Qui alias personas occiderint
praeter matrem et patrem et avum et aviam (quos more maiorum puniri supra diximus), capitis
poena plectentur aut ultimo supplicio mactantur.

Zabójstwo pozosta³ych osób, poza wymienionymi przez Modestyna rodzicami i dziadkami, karane mia³oby byæ nie zastosowaniem poena cullei, lecz kar¹
ciêcia albo kar¹ mierci kwalifikowan¹, tak¹ jak: ukrzy¿owanie, spalenie ¿ywcem, rzucenie dzikim zwierzêtom na po¿arcie.36
Co do Hadriana pewne jest, ¿e dopuszcza³ on zastosowanie w przypadku
parricidium tak¿e innych form kary mierci ni¿ poena cullei i damnatio ad bestias. Mo¿e o tym wiadczyæ jeszcze inny tekst:
D. 48, 19, 15. (Veneleius Saturninus libro primo de officio proconsulis): Divus Hadrianus
eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent:
verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est.

Veneleius Saturninus twierdzi³, ¿e wobec dekurionów Hadrian zast¹pi³ poena cullei kar¹ z ustawy Sulli (poena legis Corneliae), w praktyce oznaczaj¹c¹
wygnanie.37 Na marginesie, zró¿nicowanie pozycji sprawcy w zale¿noci od tego,
czy dopuci³ siê zabójstwa rodziców, czy innych krewnych, ³¹czy przekaz tego
jurysty z poprzednio omawianym przekazem Modestyna (D. 48, 9, 9, 1) i mo¿e
przemawiaæ za tym, ¿e w³anie Hadrian by³ autorem relacjonowanego wczeniej
przepisu.
Co do szeroko omówionego dekretu Hadriana skazuj¹cego ojca za zabójstwo syna na polowaniu na karê deportacji, mo¿na tu dodaæ, ¿e na³o¿ona na
sprawcê kara jeszcze raz przekonuje o tym, ¿e Hadrian nie trzyma³ siê zbyt
kurczowo dawnego zwyczaju, ¿e za parricidium czeka sprawcê poena cullei.
Zestawiaj¹c wszystkie teksty pod k¹tem pytania o karê za parricidium w czasach
36
Interpretacja znaczenia u¿ytych w tekcie terminów: poena capitis i ultimum supplicium nie
jest ³atwa. Rzymianie obu u¿ywali ma³o precyzyjnie. Zawiera³y siê w nich wszelkie sposoby wykonania kary mierci, u¿ywano wiêc ich zamiennie. Por. np.: D. 48, 19, 28 pr., P. S. 5, 17, 2. Na
temat sposobów wykonywania kary mierci patrz: U. B r a s i e l l o, La pena capitale romana,
Napoli 1934, s. 1522; E. ¯ a k, Prawnicy rzymscy o sposobach wykonania kary mierci w staro¿ytnym Rzymie, [w:] Kara mierci w staro¿ytnym Rzymie, Lublin 1996, s. 109120. Por. te¿ has³a
poena capitis i supplicium ultimum [w:] W. L i t e w s k i, S³ownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998 (odpowiednio: s. 200 i 254).
37
Por.: K. Amielañczyk, Poena legis Corneliae , s. 143153.
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Hadriana, dojæ trzeba do wniosku, ¿e wchodzi³o w grê ca³e spektrum mo¿liwoci: od odst¹pienia w ogóle od kary mierci, poprzez wymierzenie poena legis
Corneliae, daj¹c¹ mo¿liwoæ banicji lub karê wygnania (deportacji), a¿ po rozmaite odmiany kary (fizycznej mierci) z damnatio ad bestias na czele. Sêdzia
stosowa³ karê adekwatnie do okolicznoci sprawy: kierowa³ siê stanowiskiem
spo³ecznym oskar¿onego, swoist¹ ekonomik¹ procesow¹ wynikaj¹c¹ z braku
w pobli¿u miejsca jurysdykcji morza, bra³ te¿ pod uwagê, jako okolicznoæ ³agodz¹c¹, tradycjê ius vitae necisque. Poza tymi omówionymi wy¿ej, dyskrecjonalna w³adza, jak¹ posiada³, pozwala³a mu braæ pod uwagê przy wyborze rodzaju
kary zapewne jeszcze inne ocenne kryteria.
W takim podejciu do polityki karania mieci siê z jednej strony s³uszny
postulat ró¿nicowania kar w zale¿noci od okolicznoci indywidualnego przypadku, a z drugiej korzyæ p³yn¹ca z delegowania przez cesarza olbrzymiej w³adzy dyskrecjonalnej na sêdziów, którzy kary mieli nak³adaæ. Cesarska w³adza,
choæ autorytarna i monopolistyczna na zewn¹trz, pozostawia³a wiele swobody
sêdziomurzêdnikom w ramach sprawowanej jurysdykcji. Uczy³o to ich samodzielnego mylenia i podnosi³o sêdziowski autorytet.
Te dodatkowe uwagi potwierdzaj¹ tylko, ¿e Konstantyn rzeczywicie mia³
powody do prawodawczej interwencji: prawo karne epoki pryncypatu ze znacz¹cym udzia³em Hadriana zmierza³o wprost do wyrugowania, albo co najmniej
znacz¹cego ograniczenia, stosowania poena cullei. Konstantyn przywróci³ powagê i rygoryzm w stosowaniu poena cullei. Brak jest jednak wystarczaj¹cych
podstaw, aby to jemu, a tym bardziej Teodozjuszowi, który dokona³ zaledwie
kompilacji ustaw swoich poprzedników, przypisywaæ zas³ugê polegaj¹c¹ na równoczesnym rozszerzeniu katalogu osób chronionych przepisami przeciwko parricidium i zniesieniu ius vitae necisque.
Zniesienie ius vitae necisque nast¹pi³o na d³ugo przed Konstantynem, ale
pow¹tpiewaæ nale¿y w to, ¿e sta³o siê to w postaci jakiej jednej, bezporedniej
interwencji prawodawcy rzymskiego expressis verbis zakazuj¹cej ojcu rodziny
jego stosowania. Badania prowadzone nad prawodawstwem karnym Hadriana
dowodz¹, ¿e ju¿ w pocz¹tkach II wieku n.e. rzymski pater familias utraci³ realn¹
mo¿liwoæ swobodnego dysponowania ¿yciem osób znajduj¹cych siê pod jego
w³adz¹. Sta³o siê tak byæ mo¿e g³ównie z tego powodu, ¿e w³adza cesarska
buduj¹c ju¿ od pewnego czasu potêgê cognitio extra ordinem, d¹¿y³a do tego,
aby wszystkie pope³nione przestêpstwa karne znalaz³y siê pod cesarsk¹ jurysdykcj¹, dla której zarezerwowane by³o ferowanie wyroków mierci. St¹d by³ ju¿
tylko krok do przyjêcia siê pogl¹du, ¿e pater familias wchodz¹c w te kompetencje, sam stawa³ siê przestêpc¹. Jak pokaza³y omówione ród³a, taki stan wi¹zaæ
mo¿na co najmniej z okresem panowania Hadriana. W ka¿dym razie Hadrian na
pewno odegra³ w procesie zniesienia ius vitae necisque znacz¹c¹ rolê. Zachowuj¹c zatem porz¹dek chronologiczny, mo¿na stwierdziæ: to prowadzona polityka
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prawna, odmawiaj¹ca zgody na dalsze wykonywanie ius vitae necisque przez
pater familias, ostatecznie znalaz³a swój wyraz w modyfikacji brzmienia przepisów o parricidium, których redakcjê znamy z Kodeksu Teodozjañskiego.
SUMMARY

A simplified and inaccurate view is held in the Roman law science that ius vitae necisque, the
best known among the rights included in the scope of paternal authority pater familias was formally
abolished not earlier than in the Theodosian Code (A.D. 438) by including in it the Constitution of
Constantine the Great of A.D. 318. The studies conducted on Hadrians penal legislation prove that
at least since the times of his rule there was no place for that right within paternal authority, and the
father killing his son risked penal responsibility by virtue of parricidium. The emperor Hadrian,
supporting the system cognitio extra ordinem followed by emperors officials expected that all
cases related to criminal offences, including those committed by the sons remaining under paternal
authority would be subject to States jurisdictions.

