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DZIAŁALNOŚĆ LEGATI IURIDICI  
W RZYMSKIEJ BRYTANII

Urząd legati iuridici w strukturze rzymskiej administracji prowincjo-
nalnej jest stosunkowo mało znany. Był on wyjątkowo rzadko obsadzany 
z racji swego szczególnego charakteru. Stan współczesnej wiedzy pozwala 
wskazać jedynie kilka prowincji, gdzie legaci byli nominowani. Należały 
do nich hiszpania Tarrakońska (wcześniej nazywana hiszpanią Bliższą), 
Asturia i Gallaecia, Brytania1 oraz obie Pannonie2.

Na określenie legati iuridici często zamiennie stosowano pojęcie iuridi-
cus, które było używanie jeszcze w co najmniej dwóch innych znaczeniach. 
Przede wszystkim, pojęcie to stosowane było na oznaczenie urzędników 
sądowych rezydujących w Aleksandrii (iuridicus Alexandreae). W zakresie 
posiadanych kompetencji jurydykowie aleksandryjscy sprawowali cywil-
ny wymiar sprawiedliwości. Urzędnicy ci powoływani byli bezpośrednio 
przez cesarzy i nie podlegali strukturom administracyjnym Egiptu3. Źród-
łem współczesnej wiedzy na temat ich obowiązków są niemalże jedynie 

1 F. D e  M a r t i n o, Storia della Costituzione Romana IV, Parte Seconda, napoli 1965, 
s. 732. por. ostatnio na temat legati iuridici w Hiszpanii p. O z c a r i z  G i l, Los iuridici 
de la provincia Hispania citerior: cuestiones acerca de su origen y naturaleza, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie II, historia Antigua 19–20/2006–2007, s. 525–533.

2 C. J u l i a n, Iuridicus [w:] Le Dictionnarie des Antiquités Grecques et Romaines 
T. Vol. 1, paris 1900, s. 715.

3 W źródłach występuje on także pod innymi nazwami, np. iuridicus Aegypti, iuridicus 
Alexandrae ad Aegypti itp., por. h. K u p i s z e w s k i, The Iuridicus Alexandreae, The 
Journal of Juristic Papyrology 7–8/1953–1954, s. 188–190.
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źródła papirologiczne. W justyniańskich Digestach tylko raz wskazany jest 
przedmiotowy zakres kompetencji iuridici Alexandrae. Zdaniem Ulpiana, 
jurydykowi aleksandryjskiemu przysługiwało nadane konstytucją Marka 
Aureliusza prawo ustanawiania opiekuna4. Przypuszczalnie tożsamy urząd 
został powołany w III wieku n.e. w syryjskiej Palmirze5. Inne znaczenie 
terminu iuridicus związane było z kolei z italijską administracją sądową. 
Pierwotnie, za czasów hadriana, ustanowione zostały w Italii cztery okręgi 
sądowe. Każdym kierował sędzia w randze konsulara. Korzystania z tego 
systemu poniechano za czasów rządów Antoninusa Piusa6. przywrócono go 
zaś w początkach rządów (163 albo 164 rok n.e.) Marka Aureliusza7. wów-
czas sędziów przewodniczących poszczególnym okręgom zaczęto nazywać 
iuridici. Za rządów kolejnych princepsów struktura organizacyjna okręgów, 
a także ich ilość, ulegały ciągłym zmianom8. 

Urząd legati iuridici stworzony został zapewne za rządów Wespazjana 
albo Domicjana9. Legatów powoływano jedynie w prowincjach cesarskich 
(provinciae Caesaris). W prowincjach zarządzanych bezpośrednio przez 
cesarzy stacjonowały legiony, których celem była obrona niespokojnych, 
świeżo włączonych do cesarstwa obszarów. Tam zaś, gdzie walki nad 
ujarzmieniem prowincji przybierały najcięższy obrót, decydowano się 
na powoływanie legati iuridici. Namiestnicy byli bowiem zbyt obciążeni 
prowadzeniem wojny, by móc sprostać stawianym przed nimi obowiązkom 
sędziowskim10.

Legaci mianowani byli jedynie w tych okresach, gdy sytuacja polityczna 
prowincji tego wymagała. Ich nominacja odbywała się prawdopodobnie po 
uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku przez namiestnika. W związku 
z czym iuridici nie podlegali władzy namiestnika i nie byli uwzględniani 

 4 D. 1.20.2 Ulpianus libro trigensimo nono ad Sabinum.
 5 C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715; F. De Martino, Storia…, s. 731.
 6 C. Julian, Iuridicus…, s. 715.
 7 Ibidem; G. F e r r a r i, Iuridici [w:] Novissimo Digesto Italiano IX, Torino 1963, 

s. 346; W. L i t e w s k i, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998, s. 32, 
s.v. Iuridici.

 8 M. C o r b i e r, Les circonscriptions judiciaires de l’Italie de Marc-Aurèle à Aurélian, 
Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité 85.2/1973, s. 619–635.

 9 M. C a r y, h. h. S c u l l a r d, Dzieje Rzymu, Tom II, Warszawa 2001, s. 178.
10 C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715; A. von Premerstein, Legatus [w:] Realencyclopadie 

der Classischen Altertumswissenschaft Band XII, 1, Stuttgart 1924, kol. 1149.
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w zwyczajnych strukturach sądownictwa prowincjonalnego11. Przybywali 
oni do prowincji w charakterze pomocy12, a ich uprawnienia sądownicze 
miały charakter nadzwyczajny. Bezpośrednimi zwierzchnikami legatów byli 
cesarze, którzy wyposażali ich w imperium propraetore. Angielski historyk, 
S. Frere w następujący sposób skomentował tę podległość: the iuridicus was 
an officer of praetorian status, responsible to the emperor, but subordinate 
to the governor; he acted as his deputy in legal matters13. Odróżniało to 
w istotny sposób pozycję legati iuridici od powoływanych w prowincjach 
senackich legati proconsulis, którzy, choć pełnili podobną funkcję, to jednak 
mianowani byli przez namiestników prowincji i im podlegali14. 

pozycja legati iuridici była z kolei bardzo zbliżona do pozycji legati le-
gionis. Obaj urzędnicy powoływani byli w celu zastępowania namiestników 
prowincji, a także stawiano im podobne „wymagania zawodowe” – musieli 
odbyć uprzednio preturę, oraz pochodzić ze stanu senatorskiego15. Do ich 
kompetencji należało sprawowanie w zastępstwie namiestnika wymiaru 
sprawiedliwości16. Ze względu na specyfikę sprawowanego urzędu, najpraw-
dopodobniej orzekali oni w sprawach karnych wojskowych17.

w Brytanii stanowisko legati iuridici zajmowało co najmniej siedmiu 
urzędników, z których jedynie pięciu znanych jest współcześnie z imienia 
dzięki źródłom epigraficznym. Pierwszym był Gaius Salvius Liberalis 
wybitny adwokat18, którego powołano na to stanowisko w czasach namiest-

11 C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715.
12 A. B e r g e r, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, philadelphia 1953, s. 539, 

s.v. Legati iuridici.
13 S. F r e r e, Britannia, London 1991, s. 183.
14 w. L i t e w s k i, Rzymski proces cywilny, Warszawa–Kraków 1988, s. 76; A. Berger, 

Encylopedic..., s. 539, s.v. Legati proconsulis.
15 Por. C. J u l i a n, Iuridicus…, s. 715; A. B e r g e r, Encylopedic..., s. 539, s.v. Legati 

legionum.
16 A. B e r g e r, Encylopedic…, s. 539, s.v. Legati legionum.
17 na temat rozpatrywania wojskowych spraw karnych por. w. L i t e w s k i, Rzymski 

proces karny, Kraków 2003, s. 71.
18 CIL IX.5533 = ILS 1011. O Liberalisie jako o prawniku wspominają Swetoniusz (Vita 

Divi Vespasiani 13) oraz Pliniusz Młodszy w swoich listach (Epistularum 2.14.17; 3.9.22). 
Być może Wespazjan powołując jurydyków kierował się ich doświadczeniem prawniczym. 
Legat powołany przez niego do sprawowania swej funkcji w hiszpanii, Larcius Licinius, 
również był adwokatem, por. B. L e v i c h, Vespasian, London 1999, s. 136. 
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nictwa Agrykoli w Brytanii, w roku 78 bądź 81 n.e.19. Jego powołanie na 
stanowisko prowincjonalnego jurydyka musiało mieć bezpośredni związek 
z prowadzonymi przez Agrykolę działaniami zbrojnymi w północnej części 
Brytanii20. Długie walki z Kaledonami uniemożliwiały namiestnikowi spra-
wowanie innych zasadniczych funkcji, jakie na nim spoczywały. Liberalis 
musiał być zatem dla Agrykoli prawdziwym wybawieniem w zakresie spra-
wowanej w Brytanii jurysdykcji. Drugim legatem mianowany został w roku 
84 n.e. Lucius Iavolenus Priscus21. Jak wskazywał J. Kodrębski22, Iavolenus 
Priscus zajmował szczególne miejsce wśród rzymskich jurystów. Nie tylko 
był przywódcą szkoły Sabinianów, ale również zajmował liczne stanowiska 
urzędnicze, co było pewnym novum w porównaniu z jego poprzednikami. 
Posiadał równocześnie ius publice respondendi. Jan Kodrębski, zauważył iż 
późniejsi juryści z rzadka cytowali Iavolenusa. Dało to polskiemu romaniście 
podstawę do twierdzenia, iż Iavolenus „(...) nie był twórczym ani głębokim 
umysłem”23. Nie można jednak odmówić drugiemu brytońskiemu jurydyko-
wi autorstwa dwustu fragmentów, które włączone zostały przez Tryboniana 
i jego współpracowników do Digestów.

Wraz z zakończeniem namiestnictwa Agrykoli (84 rok n.e.) w dziejach 
rzymskiej Brytanii rozpoczyna się okres, który niemalże w ogóle nie został 
udokumentowany w jakichkolwiek źródłach literackich. Odtworzenie wy-
darzeń w kolejnych kilkudziesięciu latach, które miały wówczas miejsce na 
Wyspie, możliwe jest praktycznie jedynie na podstawie materiału archeolo-
gicznego24. Chociaż istnieją poszlaki, które potwierdzają prowadzenie dzia-
łań zbrojnych w prowincji, szczególnie za rządów Trajana25, to jednak nauka 
nie dysponuje żadnymi wiadomościami, które potwierdzałyby powołanie 
wówczas jakichkolwiek jurydyków. Milczenie źródeł literackich przerywa 

19 Zachowany w materiale epigraficznym cursus honorum Liberalisa nie pozwala na 
jednoznaczne wskazanie daty objęcia przez niego urzędu. A. R. B i r l e y, The Roman 
Government of Britain, Oxford 2005, s. 268–270.

20 Por. S. F r e r e, Britannia..., s. 87–102.
21 CIL III.2864 = ILS 1015 + add.; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 270. Eric Birley 

ustalił jako początek sprawowania przez Iavolenusa Priscusa jego urzędu rok 83 n.e., por. 
E. B i r l e y, Law in Roman Britain [w:] Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II 
Principat, Band 13, Berlin–New york 1980, s. 621.

22 J. K o d r ę b s k i błędnie określił Iavolenusa Priscusa jako namiestnika Brytanii, por. 
J. K o d r ę b s k i, Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa, Łódź 1974, s. 126.

23 Ibidem, s. 125–128. 
24 E. B i r l e y, Roman Britain and the Roman Army, Kendal 1953, s. 20; S. F r e r e, 

Britannia..., s. 105.
25 E. B i r l e y, Roman Britain…, s. 22–29.
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dopiero objęcie rządów przez hadriana. Za jego panowania mianowany 
został, prawdopodobnie pod koniec lat dwudziestych, bądź na początku lat 
trzydziestych II wieku, n.e., kolejny iuridicus – Marcus Vettius Valens26. 
Przybliżony rok nominacji Valensa można połączyć z działaniami zbrojny-
mi, do jakich doszło około 130 roku n.e. w Brytanii, w związku z którymi 
hadrian mianował m.in. nowego namiestnika27. Analiza inskrypcji, w której 
przedstawione zostały kolejne szczeble kariery Valensa pozwala przypusz-
czać, iż w okresie rządów hadriana ranga stanowiska legati iuridici w istotny 
sposób została obniżona. Salvius Liberalis i Iavolenus Priscus nie tylko byli 
znawcami prawa, lecz również posiadali wieloletnie doświadczenie admini-
stracyjne, będące wynikiem zajmowania licznych stanowisk urzędniczych. 
Kariera Valensa, poprzedzająca jego mianowanie na jurydyka Brytanii, nie 
może się równać z karierami jego dwóch poprzedników. Eric Birley uważał, 
iż dokonywane wcześniej nominacje służyć miały przygotowaniu zasad 
funkcjonowania legatów w prowincji. Stanowiłoby to zatem wyjaśnienie, 
dlaczego dwóch pierwszych legatów posiadało rozległe przygotowanie 
prawnicze i doświadczenie administracyjne. Co więcej, niemalże identycz-
na sytuacja miała miejsce za rządów hadriana w Hispania citerior. Tam 
również na stanowisko legata powołany został urzędnik nieposiadający tak 
bogatego doświadczenia jak jego poprzednicy28. 

Czwarty legat – Gaius Sabucius29 powołany został na swoje stanowisko 
około roku 172 n.e.30 za rządów Marka Aureliusza. Mianowanie Sabuciusa 
pokrywa się z mianowaniem około tego samego roku nowego namiestnika 
Brytanii Quintusa Antistiusa Adventusa. Prawdopodobnie przyczyną tych 
personalnych zmian było zagrożenie wojną, o jakim wspomina autor bio-
grafii Marka Aureliusza (Inminebat et Parthicum bellum et Brittanicum)31. 
Żadne inne informacje na jego temat nie dochowały się jednak do czasów 
współczesnych. Ostatnim znanym z imienia legatem jest Marcus Antius 
Crescens Calpurnianus32. Wśród znanych legati iuridici zajmuje on miejsce 
szczególne. Obok pełnienia funkcji jurydyka, Crescens powołany został 
również na stanowisko vice legati, tzn. pełniącego obowiązki namiestnika 

26 CIL IX.383; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 272.
27 S. F r e r e, Britannia..., s. 123; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 129–132.
28 E. B i r l e y, Law..., s. 622.
29 CIL VI.1510 = ILS 1123.
30 A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 273.
31 SHA Vita Marci Antonini 22.1; A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 160.
32 CIL VI.1336 = ILS 115.
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prowincji, do czasu objęcia jej przez nowo mianowanego namiestnika. Nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, iż zazwyczaj do pełnienia tej funkcji powoływani 
byli prokuratorzy prowincji bądź legati legionis33. Trudno jest ustalić czas, 
w którym Crescens przebywał w Brytanii. Prawdopodobnie ustanowiono 
go jurydykiem w schyłkowym okresie rządów Viriusa Lupusa nad Brytanią. 
Wraz ze śmiercią Lupusa (bądź opuszczeniem przez niego Wyspy) Crescens 
mianowany został tymczasowym namiestnikiem, którego zadaniem było 
oczekiwanie na przybycie powołanego przez Septymiusza Sewera Gaiusa 
Valeriusa Prudensa. Musiało dojść zatem do tego około roku 203 n.e.34  

Oprócz wymienionych powyżej legatów, w źródłach epigraficznych 
zachowały się jeszcze dwa inne przekazy dotyczące ich urzędu w Brytanii35. 
Imiona tych jurydyków pozostają jednak nieznane. W opinii A. R. Birley’a, 
urzędników tych mianowano w II wieku n.e.36

Dowody na aktywną działalność jurydyków w Brytanii są nader ską-
pe. Ograniczają się one do dwóch fragmentów Digestów. Pierwszy z nich 
pochodzi od Iavolenusa Priscusa i powszechnie uważany jest za zapis jed-
nego z posiedzeń sądowych, jakim jurysta przewodniczył pełniąc funkcję 
prowincjonalnego jurydyka.

D. 36.1.48 (Iavolenus libro 11 epistularum) Seius Saturninus archiguber-
nus ex classe Britannica testamento fiduciarium reliquit heredem Valerium 
Maximum trierarchum, a quo petit, ut filio suo Seio Oceano, cum ad an-
nos sedecim pervenisset, hereditatem restitueret. Seius Oceanus antequam 
impleret annos, defunctus est: nunc Mallius Seneca, qui se avunculum Seii 
Oceani dicit, proximitatis nomine haec bona petit, Maximus autem trierar-
chus sibi ea vindicat ideo, quia defunctus est is cui restituere iussus erat. 
Quaero ergo utrum haec bona ad Valerium Maximum trierarchum heredem 
fiduciarium pertineant an ad Mallium Senecam, qui se pueri defuncti avun-
culum esse dicit. Respondi: si Seius Oceanus, cui fideicommissa hereditas 
ex testamento Seii Saturnini, cum annos sedecim haberet, a Valerio Maximo 
fiducario herede restitui debeat, priusquam praefinitum tempus aetatis im-
pleret, decessit, fiduciaria hereditas ad eum pertinet, ad quem cetera bona 
Oceani pertinuerint, quoniam dies fideicommissi vivo Oceano cessit, scilicet 

33 A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 171.
34 Ibidem; S. F r e r e, Britannia..., s. 158.
35 CIL XIV.4248 = Insc. It. IV.137; EE IX.772 + 774.
36 A. R. B i r l e y, The Roman..., s. 268.
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si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiducario permisisse, 
quam incertum diem fideicommissi constituisse videatur.

Postępowanie opisane przez Iavolenusa dotyczyło pozostawienia przez 
Seiusa Saturninusa, głównego dowódcy floty brytyjskiej testamentu, w któ-
rym swym dziedzicem ustanowił on syna – Seiusa Oceanusa. Do spadku do-
łączony został zapis w formie fideikomisu, zaś heres fiduciarii ustanowiony 
został dowódca triery, służący zapewne pod komendą Saturninusa, Valerius 
Maximus. Warunkiem wydania spadku Oceanusowi było ukończenie przez 
młodzieńca szesnastego roku życia (cum ad annos sedecim pervenisset, 
hereditatem restitueret). Sprawa trafiła przed sąd jurydyka w związku ze 
śmiercią młodego Oceanusa przed ukończeniem przez niego wymaganego 
wolą ojca wieku. Nieobjętym spadkiem zainteresował się wuj zmarłego 
chłopca – Mallius Seneca. 

W przedmiotowej sprawie doszło zatem do istotnej zmiany okoliczno-
ści określających treść czynności prawnej. Choć w fideikomisie wskazano 
termin zawieszający (dies a quo), to z punktu widzenia następczej oceny 
prawnej, której dokonać musiał Iavolenus Priscus, zdarzenie określone 
w fideikomisie Seiusa Saturninusa okazało się być warunkiem (condicio). 
Ostatecznie bowiem, dojście przez Oceanusa do szesnastego roku życia 
okazało się być zdarzeniem niepewnym.

Jurysta orzekł, iż celem ustanowienia fideikomisu było objęcie spadku 
pieczą do czasu osiągnięcia przez Oceanusa odpowiedniego wieku, nie zaś 
jego przekazanie do używania przez nieokreślony czas. W związku z tym Ia-
volenus zasądził pozostawiony spadek na rzecz wuja zmarłego chłopca37.

Powyższy fragment Digestów wydaje się zajmować szczególną pozycję 
wśród innych, nielicznych przykładów obowiązywania prawa rzymskiego 
w Brytanii. Podniesiony może być on bowiem do rangi symbolu. Prawo 
angielskie, zdecydowanie różne od prawa krajów kontynentalnej Europy, 
charakteryzuje się przede wszystkim odmiennością sposobu regulacji in-
stytucji prawnych – wynikającą z odmienności źródeł prawa38. podczas 
gdy część angielskich instytucji prawnych, choć odmiennie skonstruowana, 

37 Na temat warunków i terminów dołączanych to treści fideikomisu, por. F. L o n g -
c h a m p s  d e  B é r i e r, Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie 
prywatnym, Studia Iuridica 37/1999, s. 95–122.

38 R. C. van C a e n e g e m, The English Common Law, a Divergence from the European 
Pattern, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 47/179, s. 1–7, R. T o k a r c z y k, Komparat-
ystyka prawnicza, Warszawa 2008, s. 151.
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koresponduje z pewnymi ogólnymi wzorcami rozwiązań kontynentalnych, 
to inne z kolei stanowią wytwór ściśle związany z kulturą prawa angielskie-
go. Tradycyjnie, jako przykład tej samodzielności, literatura przedmiotu 
wskazuje instytucję trustu39. Równocześnie angielscy prawnicy dokonują 
częstych porównań trustu i rzymskich fideikomisów. W obu przypadkach, 
ogólny kształt czynności prawnej jest taki sam. Pierwszy podmiot ustanawia 
trust (dołącza do testamentu zapis w postaci fideikomisu), którego przed-
miotem jest własność pewnych dóbr, na rzecz drugiego podmiotu, w języku 
angielskim nazywanego beneficiary (fiduciarius). Majątek ten wydawany 
jest jednak jego administratorowi zwanemu trustee (fideicommissarius)40. 
Wprawdzie wpływ prawa rzymskiego na rozwój trustu jest dyskusyjny, to 
jednak nie jest on wykluczony. Autorzy z kręgu kulturowego common law, 
niechętnie zazwyczaj stawiający hipotezy o związku ich rodzimego syste-
mu prawnego z prawem rzymskim, wskazują na cechy wspólne i upatrują 
w fideikomisie pewnego rodzaju ascendenta angielskiego trustu41. Tym 
bardziej zatem kazus Seiusa Oceanusa zdaje się mieć wymiar, co najmniej 
symboliczny. 

Drugim potwierdzeniem działalności legati iuridici w Brytanii jest 
fragment autorstwa pomponiusa. 

D. 49.15.6 (Pomponius libro primo ex variis lectionibus) Mulier in opus 
salinarum ob maleficium data et deinde a latrunculis exterae gentis capta 
et iure commercii vendita ac redempta in causam suam reccidit. Cocceio 
autem Firmo centurioni pretium ex fisco reddendum est.

Mimo, że w cytowanym fragmencie Digestów brak jest odniesienia do 
Brytanii, powszechnie42 jednak przyjmuje się, iż wspomniany centurion to 

39 Por. przykładowo: W. S. h o l d s w o r t h, The English Trust. Its Origins and Influence 
in English Law, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4/1923, s. 367, W. W. B u c k l a n d, 
A. M c n a i r, Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline, Cambridge 1952, 
s. 176, A. H u d s o n, Equity & Trusts, London 2003, s. 31.

40 Na temat fideikomisu por. W. O s u c h o w s k i, Zarys rzymskiego prawa prywatne-
go, Warszawa 1966, s. 549–550, D. J o h n s t o n, The Roman Law of Trusts, Oxford 2001, 
s. 9–21, na temat trustu por. A. Hudson, Equity…, s. 32–39.

41 Ch. P. S h e r m a n, Roman Law in the Modern World Vol. 2, new Haven 1922, s. 277, 
w. S. H o l d s w o r t h, The English..., s. 368, W. W. Buckland, A. McNair, Roman…¸ s. 177, 
D. J o h n s t o n, The Roman…, s. 1.

42 Por. J. L i v e r s i d g e, Britain in the Roman Empire, London 1968, s. 303; K. R. 
B r a d l e y, Slavery and Society at Rome, Cambridge 2002, s. 38; R. J. B r e w e r, The 
Second Augustan Legion and the Roman Military Machine, Cardiff 2002, s. 76.
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Marcus Cocceius Firmo, który ufundował pięć ołtarzy ofiarnych odnalezio-
nych w 1771 roku w Szkocji43. 

W cytowanym fragmencie Pomponius przedstawił ciekawy problem 
krzyżowania się reguł prawa publicznego z prywatnoprawnym zagadnieniem 
niewoli44. Niewolnica Cocceiusa Firmo skazana została na pracę w salinach, 
w związku z popełnieniem przez nią pewnego przestępstwa. W czasie gdy 
w nich pracowała, została uprowadzona przez cudzoziemskich bandytów 
(latrunculis exterae gentis capta), a następnie odkupiona przez swojego 
prawowitego właściciela. W rozstrzygnięciu sądowym jurydyk nakazał, 
aby cesarski skarbiec (fiscus) zwrócił Cocceiusowi koszty, jakie ten musiał 
ponieść w celu wykupienia kobiety. Uprawnienie centuriona do żądania 
zwrotu pieniędzy zdaje się wynikać z zasady wyrażonej przez Ulpiana, iż 
niewolnik skazany w postępowaniu karnym nadal pozostawał własnością 
swego dotychczasowego właściciela45. 

Orzekający w sprawie sędzia, którym z dużą dozą prawdopodobieństwa 
był któryś z jurydyków46, nakazał wypłacenie dłużnej sumy centurionowi 
przez fisci. Analizowany tekst źródłowy wydaje się zatem wskazywać na 
istnienie w prawie rzymskim odpowiednika mutatis mutandis współczes-
nej odpowiedzialności skarbu państwa. O specyfice tej odpowiedzialności 
świadczy fakt, iż formalnie fiscus był prywatnym skarbcem cesarskim, nie 
zaś państwowym47. 

Na uwagę zasługuje także fragment tabliczki odnalezionej w Londynie 
w 1986 roku. Treść tabliczki możliwa jest do odczytania dzięki rowkom 
pozostawionym w drewnie przez stillus pisarza. Tusz, którym pisarz sporzą-
dził pismo, zatarł się. Dokument sporządzony został 14 marca 118 roku n.e. 
Z zachowanej części wynika, iż przedstawiony został w nim spór dotyczący 
własności nieruchomości lasu Verlucionskiego (silva Verlucionum) znaj-

43 E. B i r l e y, Roman Britain…, s. 87.
44 Wprawdzie w źródle użyte zostało słowo mulier, nie zaś serva, to jednak w lite-

raturze powszechnie przyjmuje się, iż kazus Cocceiusa dotyczy odzyskanej przez niego 
niewolnicy.

45 D. 48.19.8.13 (Ulpianus libro nono de officio proconsulis). Zdaniem W. W. Bucklanda 
skazanie niewolnika i ustanowienie go servo poena przerywało stosunek własności, jedynie 
tymczasowe kary nie przerywały tego stosunku, por. W. W. B u c k l a n d, Roman Law of 
Slavery, Cambridge 1908, s. 93–94.

46 Przypuszcza się, iż opisywany kazus miał miejsce między 120 a 180 rokiem n.e., 
por. R. J. B r e w e r, The Second…, s. 76.

47 W. Wo ł o d k i e w i c z (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, warszawa 
1986, s. 63, s.v. Fiscus.
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dującego się in civitate Cantiacorum. Tuż przed końcem urwanego tekstu 
zachował się początek zdania: L(ucius) Iulius Betucus testatus est se...48. 
Sugerować by to mogło, iż odnaleziona tabliczka zawierała w przeszłości 
zapis jakiegoś protokołu sądowego. Być może był to protokół sporządzony 
w czasie posiedzenia, któregoś legati iuridici. Taki wniosek wysnuć można 
na podstawie daty sporządzenia tabliczki. Powstała ona w kilka miesięcy po 
objęciu władzy przed hadriana. W Historia Augusta odnotowano natomiast, 
iż tuż po objęciu przez hadriana władzy w całym Cesarstwie, w tym także 
w Brytanii, doszło do różnorakich poważnych rozruchów49. Należy przez to 
wykluczyć udział nowego namiestnika – Pompeius Falco – w rozpatrywaniu 
wskazanej powyżej sprawy. Możliwe zaś, że został on zastąpiony przez 
nieznanego dziś z imienia jurydyka. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy przede wszystkim stwier-
dzić, iż zachowane źródła prawnicze i epigraficzne nie pozwalają jedno-
znacznie ocenić skali, na jaką działali jurydykowie w rzymskiej Brytanii. 
Zaryzykować można jednak postawienie tezy, iż musieli oni zajmować jedno 
z czołowych miejsc w strukturach brytońskiej administracji. Argumentem 
potwierdzającym tę hipotezę wydaje się być całokształt sytuacji politycznej 
Brytanii. Chociaż Rzymianie odnosili na Wyspie liczne sukcesy, to jednak 
konflikty między nimi a ludnością celtycką należały do codzienności, w ca-
łym okresie trwania rzymskiego panowania. W ten sposób zapotrzebowanie 
na usługi jurydyków nigdy nie malało. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż dwa zachowane w Digestach do-
wody działalności jurydyków, zdają się ukazywać wysoki stopień romanizacji 
Wyspy. Trudno bowiem oprzeć się wrażeniu, iż problematyka obu przytoczo-
nych passusów, pokazuje wysublimowanie myśli prawnej, które z pewnością 
nie występowało w tych częściach Cesarstwa, gdzie rzymska cywilizacja nie 
stała się elementem codziennego życia mieszkańców prowincji.
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Łukasz Jan Korporowicz

THE ACTIVITY OF LEGATI IURIDICI IN ROMAN BRITAIN

(Summary)

The legati iuridici were magistrates, which were not often nominated. Emperors used 
to nominate them only in few provinces e.g. Britain. The sources that survived till modern 
times certify the names of only five British legati iuridici. First two of them were distin-
guished lawyers – an advocate Gaius Salvius Liberalis and jurist Lucius Iavolenus Priscus. 
Three remaining legates were simple clerks without any unusual legal skills.

The only aim of the legati iuridici activity was to help the governors in their judicial 
duties. Despite this, they were subordinate directly to the emperors. They served both in 
civil and criminal cases.

There are only two certain evidences of their judicial activity in Britain. The first one 
is D. 36.1.48. In that passage Iavolenus Priscus described a court hearing concerning an 
inheritance law. Another case is preserved in D. 49.15.6. It concerns a financial liability 
of the state’s treasure.  In 1986 British archaeologists found a wooden tablet in London 
containing a record of plaintiff’s testimony. It is possible that the testimony was given in 
court presided by the anonymous legati iuridici.


