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Do najbardziej interesujących dla badaczy historii rzymskiej należy niewątpliwie
okres schyłku republiki. Wciąż podejmowane są nowe próby wyjaśnienia przyczyn
załamania się funkcjonującego przez wiele stuleci systemu ustrojowego i przejścia do
pryncypatu1. Dość zgodnie zwraca się uwagę na niedostosowanie poszczególnych
instytucji ustrojowych, które zamknięte w wąskich ramach miasta – państwa nie były
zdolne do prawidłowego funkcjonowania w czasie, gdy Rzym stał się potężnym
imperium2.
Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w sytuacji politycznej Rzymu w
omawianym okresie jest nasilenie się walk wewnętrznych i konfliktów społecznych.
Rywalizacja między stronnictwami, ugrupowaniami politycznymi (factiones) czy
poszczególnymi politykami spowodowała, że w walce o władzę starano się
wykorzystywać wszelkie dostępne sposoby uzyskiwania wpływów politycznych3.
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Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów kryzysu politycznego w republice
rzymskiej w I wieku p.n.e. jest stosowanie w walce politycznej przemocy (vis). Sposoby
wywierania zbrojnej presji były zróżnicowane: wykorzystywano w tym celu armię i
weteranów, tworzono prywatne oddziały, uciekano się do podburzania tłumów i
wywoływania zamieszek. Celem były działania zmierzające do przejęcia władzy4.
Inną dość istotną kwestią w walkach politycznych było odwołanie się do religii.
W państwie rzymskim, już od najdawniejszych czasów, istniały ścisłe związki między
religią a polityką. Ukształtowany w społeczeństwie światopogląd, w myśl którego
wszelkie działania ludzkie były stymulowane i kontrolowane przez bogów, powodował,
że wszystkie czynności publiczne musiały być poprzedzone przepisanymi rytuałami
religijnymi, a władze państwowe (senat i urzędnicy) oraz kapłani mieli obowiązek
czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem5. Jednocześnie kontrola nad religią była
jednym z fundamentalnych elementów stanowiących oparcie dla władzy. Nic więc
dziwnego, iż w walkach politycznych odwołanie się do poparcia bogów oraz
wykorzystanie nadzwyczajnych znaków i wróżb stawało się istotnym czynnikiem
mogącym zapewnić poparcie ludu6.
Interesującym zjawiskiem z zakresu ochrony interesów państwa w okresie
schyłku republiki jest stosowanie przez senat kasacji ustaw poprzez określenie
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niezgodności procedury legislacyjnej: lex non iure rogata7. We współczesnej literaturze
wymieniane są cztery główne przyczyny anulowania ustaw przez senat8:
1.

per vim;

2.

contra auspicia;

3.

contra legem Caeciliam Didiam (z 98 roku p.n.e., która regulowała kwestie związane
z procedurą rogatio i wprowadzała okres trinundinum)9;
contra legem Liciniam Iuniam (z 62 roku p.n.e.) 10.

4.

Spośród wymienionych najczęściej stosowaną formułą była: leges per vim
contra auspicia latae11. Już od okresu Grakchów zaobserwować można zjawisko
stosowania przemocy podczas zgromadzeń. Polegało głównie na wywoływaniu
zamieszek (turba, tumultus), przekształcających się niejednokrotnie w dłuższe nim
wystąpienia przeciwko oficjalnej władzy, określane terminem „seditio”12. Inną formą
przemocy stosowanej podczas zgromadzeń były próby wywarcia zbrojnego nacisku na
głosujących oraz terroryzowanie przeciwników. Wykorzystywano w tym celu żołnierzy
i weteranów. Podczas uchwalania lex agraria Saturninusa, skorzystał on z pomocy
weteranów Mariusza13. W latach 70-67 p.n.e. weterani hiszpańscy Pompejusza
odgrywali ważną rolę polityczną w realizacji jego planów. Przy nacisku z ich strony
została uchwalona lex Plotia agraria z 69 roku p.n.e oraz lex Gabinia z 67 r. i lex
Manilia z 66 r., nadające Pompejuszowi dowództwo w wojnie z piratami i
Mitrydatesem14. Podobną rolę odegrali równią weterani Pompejusza z wojny na
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Wschodzie, ich wpływ uwidocznił się szczególnie w 59 roku p.n.e., kiedy to przy ich
aktywnym udziale została uchwalona lex Iulia agraria15.
Inną formą stosowania przemocy podczas komicjów było wykorzystanie
prywatnych oddziałów zbrojnych. Początkowo miały one charakter zbrojnych orszaków
lub straży przybocznej, złożonej z „amici” lub klientów. W latach 50-tych pojawiły się
regularne oddziały zbrojne i bandy. Największą aktywność w ich organizowaniu
przejawiał Klodiusz, posiadali je zwolennicy senatu: Milon, Sestiusz i Fabrycjusz 16. W
latach 58-52 p.n.e. zdominowały one zgromadzenia, wypaczając ich przebieg i
rezultaty17.
Podstawowe zasady dotyczące zgłaszania nieprzychylnych znaków przez
upoważnionych do tego urzędników (obnuntiatio) lub augurów (nuntiatio) uregulowały
ustawy: leges Aelia et Fufia de modo legum ferendarum18. Jak się dość powszechnie
przyjmuje były to dwie odrębne ustawy, ściśle jednak ze sobą treściowo powiązane19.
Dokładna data ich uchwalenia jest nieznana. Pewną wskazówkę może stanowić jedynie
wzmianka z mowy Cycerona „In Pisonem”, w której mówca wspomina: „Centum prope
annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus”20. W literaturze najczęściej przyjmowaną
datą jest rok 154 lub 153 p.n.e. 21. W 58 roku p.n.e. lex Clodia de iure et tempore legum
rogandarum wprowadziła zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących zasad
obnuntiatio oraz kasowania ustaw22.
Ścisłe ustalenie postanowień leges Aelia et Fufia jest dość trudne, treść ich
pojawia się jedynie przy omawianiu przepisów lex Clodia. Regulowały one m.in. zasady
dotyczące dies comitiales oraz dies fasti, oraz zakazywały wnoszenia projektów ustaw w
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okresie wyborczym (tj. od daty ogłoszenia terminu wyborów aż do dnia zgromadzenia
wyborczego)23. Najważniejsze regulacje dotyczyły jednak zasad przeprowadzania
podczas zgromadzeń auspicjów oraz zgłaszania nieprzychylnych znaków. Nadawały
przy tym senatowi prawo określania ustaw jako: contra auspicia latae oraz ich
kasowania. Według J. Linderskiego zastosowanie wymienionej formuły mogło dotyczyć
trzech przypadków:
a/ niepomyślne auspicia oblativa w postaci np. błyskawic, grzmotów, gradu,
burzy, wróżebnych ptaków itd.;
b/ obnuntiatio uprawnionego urzędnika lub trybuna przed rozpoczęciem
zgromadzenia;
c/ nuntiatio augura podczas zgromadzenia.24
Zmiany w przepisach dotyczących stosowania podczas zgromadzeń auspicjów i
obnuntiatio wprowadziła lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum. Cyceron
wspomina : „ lata lex est, ne auspicia valerent, ne quis obnuntiarent, ne quis legi
intercederet, ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret, ut lex Aelia, lex Fufia ne
valeret”.25 Podobnie stwierdza w innych mowach: “legem tribunus pl. tulit, ne auspiciis
obtemperaretur, ne obnuntiare concilio aut comitiis…” oraz “ aut vobis statuendum est
legem Aeliam manere, legem Fufiam non esse abrogatam, non omnibus fastis legem
ferri licere, cum lex feretur de caele servari, obnuntiari, intercedi licere”.26 Podobnie
pisze Askoniusz: “Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges
perniciosas populoRomano tulisse:(…) alteram ne quis per eos dies quibus cum populo
agi liceret, de caelo sarvaret; propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam,
propugnacula et muros tranquilitatis atque otii, eversam esse; obnuntiatio enim qua
perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmaverat, erat sublata”.27
Z przytoczonych tekstów wynika, że Klodiusz zabronił dokonywania auspicjów i
obserwacji nieba w dni, w których miały odbywać się zgromadzenia ustawodawcze,
przy czym zakaz ten miał dotyczyć zarówno comitia, jak też concilia plebis. Punkt ten
jest przedmiotem wielu dyskusji w literaturze. Lange przyjął, że lex Clodia
wprowadzała zakaz w odniesieniu do zgromadzeń ustawodawczych i utrzymała
23
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podobny zakaz z leges Aelia et Fufia w odniesieniu do zgromadzeń wyborczych28.
Inaczej J. Linderski, który uznał, że lex Clodia zabroniła stosowania obnuntiatio
podczas zgromadzeń ustawodawczych, anulowała zaś podobny zakaz wobec
zgromadzeń wyborczych29. Zakaz obserwacji nieba i zgłaszania obnuntiatio nie był
jednak prawdopodobnie całkowity, co potwierdzają wydarzenia ze styczna 57 roku
p.n.e, podczas których pretor Appiusz Klaudiusz zastosował obserwacje nieba30.
Pierwszym znanym nam ze źródeł przypadkiem zastosowania formuły per vim
contra auspicia jest ustawodawstwo L. Apulejusza Saturninusa. Prowadził on
działalność zmierzającą do ograniczenia władzy senatu i optymatów. Jak podaje Appian,
gdy dwóch trybunów ludowych zgłosiło veto przeciwko projektowi ustawy Saturninusa,
„zostali znieważeni przez Apulejusza”, który następnie przy użyciu przemocy usiłował
przeforsować jej uchwalenie 31. W tej sytuacji przeciwnicy Apulejusza Saturninusa
postanowili wykorzystać kontekst religijny. Podczas zgromadzania zaczęto wołać, że
rozległ się grzmot. Zgodnie z zasadą utrwaloną przez leges Aelia et Fufia należało
przerwać zgromadzenie i odłożyć uchwalenie ustaw. Saturninus zlekceważył jednak ten
znak i kontynuował głosowanie32. W senacie odbyła się następnie na ten temat debata,
przy czym, według Appiana, Gajusz Mariusz miał zaproponować ewentualną kasację
poprzez zastosowanie formuły: per vim, contra auspicia. Ostateczne decyzje senatu nie
są znane, w literaturze zdania na temat tej kasacji są podzielone33.
Dość znamiennym przykładem jest zwłaszcza sprawa interpretacji znaków
zaobserwowanych podczas obrad zgromadzenia ludowego w 99 roku p.n.e. nad
projektem ustawy trybuna ludowego Sekstusa Titiusza. Według przekazów źródłowych
usiłował on przeforsować swój wniosek mimo oporu swych kolegów, gdy nad miejscem
zgromadzenia pojawiły się dwa walczące ze sobą kruki, przy czym krew ptaków spadła
na Rostrę. Zwrócono się o interpretację tego zdarzenia do haruspików, którzy
zakwalifikowali walkę kruków jako prodigium i zaproponowali złożenie ofiary
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Apollinowi i zniesienie ustawy. Charakterystyczne było jednak, iż opinia haruspików
(Etrusków) okazała się niewystarczająca, senat odwołał się do oceny kolegium augurów,
którzy potwierdzili zaproponowaną wersję i zalecenia, które doprowadziły w rezultacie
do kasacji ustawy34.
Kolejny przypadek dotyczył ustaw trybuna ludowego M. Liwiusza Druzusa z 91
roku p.n.e. Konsul L. Marcjusz Filippus zaatakował w senacie ustawodawstwo M
Druzusa i zgłosił wniosek o jego kasację. Jej podstawą, obok naruszenia przez
Druzusa innych przepisów m.in. Lex Caecilia Didia (rogatio per saturam,
przekroczenie terminu promulgatio), było uznanie ustaw jako przeprowadzonych
wbrew auspicjom oraz przy użyciu przemocy. Wspomina o tym Askoniusz:
„Decretum

est

enim

contra

auspicia

esse

latas

neque

iis

teneri
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populum” .Cyceron podaje, iż wystąpił on w podwójnej roli: jako urzędnik
posiadający prawo do obnuntiałio oraz jako augur, z prawem do nuntiatio36.
W 88 roku p.n.e. naruszenie procedury legislacyjnej zarzucono trybunowi P.
Sulpicjuszowi Rufusowi. Jego ustawodawstwo zostało anulowane przez senat jako
przeprowadzone per vim 37.
W końcu 67 roku p.n. e trybun ludowy G. Maniliusz podjął próbę przeprowadzenia
ustawy: lex de libertinorum suffragiis 38. Ustawa ta, jak wspomniano, została skasowana
decyzją senatu. Głównym powodem kasacji było nieprzestrzeganie trinundinum oraz
dies fasti. Według A. Lintotta dotyczyło to również formuły contra auspicia39.
W 59 r. konsul M. Kalpurniusz Bibulus, pragnąc przeciwstawić się
ustawodawstwu Cezara, zastosował obstrukcję religijną. W dniu, w którym miano
głosować nad pierwszą ustawą agrarną, pojawił się na Forum wraz z trzema
trybunami, zwolennikami optymatów i ogłosił obserwacje nieba. Próba ta nie
powiodła się, gdyż usunięto ich siłą z miejsca głosowania 40. Bibulus zareagował
wycofaniem się do domu, ogłoszeniem pozostałych dni komicjalnych jako
świątecznych oraz zapowiedzią obserwacji nieba we wszystkie dni, w których zbierze
34
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się zgromadzenie ludowe41. Jego działania zostały zignorowane przez Cezara i
Watyniusza, stały się jednak podstawą do prób obalenia tych ustaw. Podjął je P.
Klodiusz, który już w końcu kwietnia 59 r. zapowiadał starania o ich anulowanie 42.
Powrócił do tej sprawy w 58 roku, podczas swego trybunatu. Cyceron podaje, iż
zwołał on contiones, na które sprowadził Bibulusa, aby potwierdził fakt obserwacji
znaków niebieskich oraz zwrócił się do augurów o opinię, czy istnieje zakaz obrad
komicjów w dniach obserwacji nieba i czy uchwalone wbrew temu zakazowi ustawy
mają moc prawną43. Augurowie potwierdzili wątpliwości Klodiusza, jednakże senat
nie zdecydował się na kasację ustaw Cezara 44. Cyceron nazywa go ironicznie
auspiciorum patronus, zarzucając wykorzystywanie augurów i auspicjów do realizacji
własnych celów politycznych 45.

Per vim, contra auspicia zostały uchwalone

również ustawy trybuna ludowego Watyniusza, szczególnie lex Vatinia de
provincia Caesaris 46. Także w tym przypadku nie doszło jednak do ich kasacji.
Za przeprowadzone contra auspicia uznał Cyceron również transitio in
plebem Publiusza Klodiusza w 59 roku p.n.e. 47. Podkreślał natomiast Cyceron
zgodność przeprowadzenia ustawy o jego wygnaniu z obowiązującymi zasadami
dotyczącymi auspicjów48.
Marek Antoniusz przeprowadził, jak podaje Cyceron, w 44 r. na zgromadzeniu lex
Antonia agraria „pośród burzy, grzmotów i błyskawic". Mówca naśmiewał się przy
tym z Antoniusza, który będąc augurem nie potrafił bez pomocy kolegów
zinterpretować nieprzychylnych znaków49. Działalność Antoniusza niezgodna z ius
augurale nie wynikała jednak z jego niewiedzy, lecz z pobudek politycznych50. W
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43 roku p.n.e. senat skasował ustawodawstwo Antoniusza z jego konsulatu. Cyceron
wspomina: „Leges statuimus per vim et contra auspicia latas iisque nec populum nec
plebem teneri”51.
Ochrona interesów państwa w zakresie prawidłowości procedury zgromadzeń
polegała, oprócz możliwości kasacji ustaw, prawdopodobnie również na wprowadzeniu
sankcji karnych wobec winnych nadużyć. Według niektórych badaczy istniały jakieś
regulacje prawne dotyczące manipulacji związanych z auspicjami i „obnuntiatio”. W 54
roku p.n.e. odbył się proces G. Porcjusza Katona, oskarżonego na podstawie lex Fufia52.
J. Linderski wysunął hipotezę, iż powodem oskarżenia G. Katona były jego obnuncjacje
zgłoszone podczas trybunatu w 56 roku p.n.e., które doprowadziły do przesunięcia
terminu wyborów konsularnych na 55 r. p.n.e. 53. Podstawą oskarżenia miała być lex
Fufia de modo legum ferendarum, która miała wprowadzać sankcje karne za
przestępstwa związane z auspicjami. Nieco inną interpretację zaproponował wcześniej
L. Lange, który uznał wprawdzie sankcje karne lex Fufia, sądził jednak, że proces G.
Katona odbył się w quaestio de maiestate54.
W tym przypadku procedurę regulowała lex Cornelia de maiestate. Według R.
Baumana określiła ona zakres crimen maiestatis oraz uregulowała procedurę sądową za
tego rodzaju przestępstwa55. Być może objęła również nadużycia związane z komicjami.
Potwierdzeniem mogą być procesy trybunów: G. Korneliusza i G. Maniliusza.
W 66 roku p.n.e. na podstawie lex Cornelia de maiestate został oskarżony trybun
ludowy z 67 roku G. Korneliusz56. Proces dotyczył jego działalności podczas trybunatu.
Korneliusz wniósł projekt ustawy: „Ne quis nisi per populum legibus solveretur”.
Przeciwko temu wnioskowi zgłosił intercesję trybun P. Serwiliusz Globulus, ale
Korneliusz mimo to odczytał swój projekt57. Część badaczy przyjmuje, że przyczyną
oskarżenia Korneliusza było: crimen imminutae maiestatis tribuniciae58.
Interesującą informację podaje jednak przy tym Kasjusz Dion. Projekt ustawy
Korneliusza związany był z decyzją senatu zwalniającą konsulów, jako projektodawców
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Acilia Calpurnia de ambitu, z przepisów leges Aelia et Fufia zakazujących

wnoszenie projektów ustaw w okresie wyborczym. W tym przypadku proces
Korneliusza miałby powiązania z regulacjami wymienionych ustaw59.
W 65 roku p.n.e. na podstawie lex Cornelia de maiestate został oskarżony trybun
ludowy z 66 roku G. Maniliusz60. Przyczyną były jego próby przeprowadzenia ustawy:
lex de libertinorum suffragiis 61. Ustawa ta, jak wspomniano, została skasowana decyzją
senatu. Głównym powodem kasacji było nieprzestrzeganie trinundinum oraz dies fasti.
Według A. Lintotta dotyczyło to również formuły contra auspicia
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. Byłaby to więc

próba zastosowania sankcji karnych związanych z procedurą leges contra auspicia
latae.
Inną formą represji karnych związanych ze stosowaniem przemocy, także podczas
zgromadzeń ludowych było ustawodawstwo karne de vi publica. We współczesnej
literaturze dość powszechnie przyjmuje się, że do okresu Sulli przemoc wchodziła w
zakres leges de maiestate

63

. W okresie schyłku republiki crimen vis został

wyodrębniony, uchwalono ustawy lex Lutatia i lex Plautia de vi oraz powołano
specjalne quaestio de vi. Daty uchwalenia tych ustaw oraz ich postanowienia są
przedmiotem dyskusji w literaturze. T. Mommsen i W. Vitzhum przyjmują, że chodzi o
tę samą ustawę64. J. N. Hough, datuje lex Lutatia na 78 rok p.n.e. i uważa, że
wprowadziła po raz pierwszy odrębne quaestio de vi, zaś lex Plautia, datowana między
78-63 r. p.n.e. powtórzyła jej postanowienia65. A.W. Lintott sugeruje, że lex Plautia
przejęła od lex Lutatia sprawy dotyczące vis publica oraz dodała sprawy dotyczące
przemocy prywatnej66.
Przykładem oskarżenia de vi za działalność związaną podczas zgromadzeń jest
proces Sestiusza. Wiązało się to z wydarzeniami z początku roku 57 p.n.e., kiedy doszło
do próby przeprowadzenia ustawy o odwołaniu Cycerona z wygnania. 23 stycznia, gdy
trybun Fabrycjusz i jego zwolennicy usiłowali zgłosić wspomniany wniosek, pretor
59
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Appiusz Klaudiusz zapowiedział obserwacje nieba. Doszło do starć z oddziałami
zbrojnymi Klodiusza, w wyniku których Fabrycjusz, konsul Lentulus Spinther i inni
zwolennicy optymatów zostali poturbowani. Cyceron komentuje to: „Accepisset res
publica plagam, sed eam, quam acceptam gemere posset”. Wobec zastosowania przez
Klodiusza przemocy, uznaje obnuncjacje swoich przeciwników za tzw. „mniejsze
zło”.67 Senat, aby zabezpieczyć się przed tym, miał podjąć uchwałę zabraniającą
obnuntiatio w dniach, kiedy miał być rozpatrywany projekt ustawy o powrocie
Cycerona.68 Kolejne obnuncjacje, tym razem przeciwko konsulowi Kw. Cecyliuszowi
Metellusowi podjął Publiusz Sestiusz. Zajął on świątynię Kastora przy Forum i zgłosił
obserwacje nieba, został jednak przez żwolenników Klodiusza pobity i raniony. Cyceron
bardzo pozytywnie ocenia postępowanie Sestiusza, stwierdzając eufemistycznie: „qui
cum causam civis calamitiosi, causam amici, causam bene de republica meriti, causam
senatus, causam Italiae, causam rei publicae suscepisset, cum que auspiciis religionique
parens obnuntiaret”.69
Podsumowując przedstawione przykłady kasacji ustaw per vim contra auspicia latae
należy stwierdzić, że ich stosowanie, które z formalnego punktu widzenia było związane
z ochroną interesów państwa, w praktyce stało się elementem walki politycznej
nobilitas, a zwłaszcza jej konserwatywnej części, czyli optymatów. W literaturze
współczesnej przyjmuje się, iż od I wieku p.n.e. auspicia i obnuntiatio stały się poważną
bronią w rękach senatu, dającą możliwość przeciwstawienia się działalności
radykalnych

popularów

i

zrównoważenia

intercessio

trybunów

ludowych.70

Potwierdzeniem mogą być poglądy Cycerona, który swoje koncepcje dotyczące
auspicjów i auguratu wyraża z pozycji polityka i augura. W dziele „De legibus”
stwierdza: „Cóż ma większe znaczenie […)niż możność rozwiązywania comitia et
contiones, bądź unieważniania już odbytych, cóż ważniejszego niż przerwanie
rozpoczętego dzieła przez wypowiedzenie przez jednego augura słów „Alio die”, cóż
nad możność postanawiania, że konsulowie mają zrzec się swego urzędu, udzielanie lub
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odmawianie prawa naradzania się cum populo, cum plebe, unieważnianie ustaw
uchwalonych contra auspicia” .71
Według mówcy na mocy lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum
nastąpiło całkowite obalenie obu ustaw, co uznał za zamach na podstawy
funkcjonowania państwa, atak na auspicja i religię. Cyceron reprezentował w tym
przypadku opinie optymatów, uznających auspicia i obnuntiatio za ważny oręż
przeciwko działaniom radykalnych trybunów ludowych72.
Oprócz działań politycznych podejmowano również próby wykorzystania
ustawodawstwa karnego, przede wszystkim lex Cornelia de maiestate oraz leges de vi.
Wymienione procesy miały jednak przede wszystkim charakter polityczny. W latach 5752 p.n.e. Watyniusz był 4 razy oskarżony de vi i za każdym razem uwolniony, Sestiusz
oskarżony w 56 roku i uwolniony, Klodiusz oskarżony dwukrotnie w 57 roku i
dwukrotnie uniknął procesów, Milon w 56 roku i 53 roku i również za każdym razem
uniknął procesów73.

Henryk Kowalski (UMCS)
Leges per vim contra auspicia latae. Religion, Politics and Criminal Law in
Rome during the Decline of the Republic
Summary
An interesting phenomenon in the area of protection of State interests during the
decline of the Roman Republic was the revocation of laws, applied by the Senate, by finding
legislative procedure unlawful: lex non iure rogata. The most often applied formula was that
of leges per vim contra auspicia latae. On these grounds, such laws were annulled as, inter
alia, lex agraria of Apuleius Saturninus of 100 BC, lex agraria of Tribune of the people
Sextus Titius of 99 BC, legislation of Tribune of the people M. Livius Drusus of 91 BC, laws
of Tribune P. Sulpicius Rufus of 88 BC, lex de libertinorum suffragiis of Tribune Manilius of
66 BC. This procedure was also invoked by P. Clodius, who sought to overthrow Julius
Caesar’s legislation of 59 BC in connection with the obnuntiations of Second Consul M.
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Calpurnius Bibulus. In 43 BC the Senate revoked Antonius’s legislation of the term of his
consulate.
The protection of State interests regarding the correctness of the procedures of assembly
probably also lay, apart from the possibility of revocation of laws, in the application of criminal
sanction against those guilty of abuse. According to some scholars there were some regulations
by law relating to manipulations connected with auspicia and obnuntiatio. This can be
exemplified by trials of G. Porcius Cato in 54 BC under lex Fufia, and of G. Cornelius in 66
BC, and G. Manilius in 65 BC, charged under lex Cornelia de maiestate. Other legal grounds
were provided by the de vi publica laws: lex Lutatia and lex Plautia. It is on their basis that
inter alia Sestius, Milon, Vatinius, and Clodius were indicted.

