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Tematem niniejszego szkicu jest jedna z bardziej charakterystycz
nych, a dla nas raczej archaicznych instytucji rzymskich, jaką była wła
dza piastowana przez ojca rodziny -  patria potestas. Celem naszym jest 
wykazanie przemian, jakie zaszły we władzy ojcowskiej w okresie kla
sycznym prawa rzymskiego na tle ogólnego zarysu cech właściwych tej 
instytucji.

Okres klasyczny w prawie rzymskim trwał od początków pryncypatu 
aż do panowania cesarza Dioklecjana1. Jednakże czytelnik będzie napo
tykał w tym artykule na retrospekcje do początków państwa i prawa 
rzymskiego, jak również wzmianki o czasach późniejszych. Wynika to 
z faktu, iż głównym przedmiotem rozważań są zagadnienia najbardziej 
właściwe dla rzymskiej władzy ojcowskiej, zatem istotna staje się próba 
dotarcia do ich genezy.

Ograniczone rozmiary tej publikacji nie pozwalają na dokładniejsze za
jęcie się poszczególnymi elementami patria potestas. Zostaną one zaledwie 
przybliżone w celu lepszego zrozumienia zakresu tematu. Problemy związa
ne z sytuacją dzieci pozamałżeńskich, jak również z małżeństw mieszanych 
zostaną pominięte z braku miejsca. Z tychże samych powodów jedynie zasy
gnalizowano takie sposoby wejścia pod władzę ojcowską, jak adoptio i adro- 
gatio. Ukazano natomiast wpływy władzy państwowej na pozycję głowy 
rodziny, ich wzajemne relacje i przyczyny ewentualnych konfliktów. Cieka
wą kwestią jest tu swoisty dualizm w spojrzeniu na osobę podległą patria 
potestas, bowiem z punktu widzenia prawa publicznego był on pełnopraw
nym obywatelem rzymskim; natomiast według prawa prywatnego była to 
osoba alieni iuris, poddana władzy swego pater familias. 1

1 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996, s. 65.
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W powiązaniu z zagadnieniem wygaśnięcia patria potestas ukazana 
zostanie rola państwa jako czynnika prawotwórczego, ograniczającego 
władzę ojcowską w związku z coraz większą ingerencją państwa w życie 
obywateli i kształtowania nowego modelu stosunków rodzinnych.

L iteratura poświęcona władzy ojcowskiej jest ilościowo znaczna 
i wartościowa. Istnieją oczywiście pozycje o tematyce ogólnej, operujące 
informacjami skrótowymi i uproszczonymi. Forma ta jest charaktery
styczna dla prac podręcznikowych. Jednak z pewnością na uwagę zasłu
gują monografie autorstwa Borysa Łapickiego, opisujące szczegółowo to 
zagadnienie z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian i ich przy
czyn2. Oczywiście wspomniane prace wymagały pewnej weryfikacji 
w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu3.

Podstawę źródłową stanowią przede wszystkim Institutiones Gaiusa, 
podręcznik prawniczy napisany około 160 r. n.e.4 oraz pochodzące już 
z okresu późniejszego, Digesta i Institutiones justyniańskie5.

1. Rodzina rzymska była najstarszą instytucją społeczną, znaną 
w czasach, gdy nie istniało jeszcze państwo rzymskie, a zarazem insty
tucją podstawową i najważniejszą, z której wyprowadzono wszystkie 
inne, w tym państwo. W starożytnym Rzymie rodzina była zwartą i sil
ną komórką społeczną, w której wyłączną władzę sprawował pater fa 
milias6 7.

Należy pamiętać, iż rzymska familias w źródłach prawniczych miała 
szersze znaczenie niż w chwili obecnej. Bowiem w skład tak rozumianej 
familias wchodzili nie tylko członkowie najbliższej rodziny, jak ojciec 
(pater familias) czy matka (mater familias) oraz niezamężne córki czy 
synowie. Należały do niej również córki będące mężatkami, jeśli zawarły 
związek sine conoentione in manu, jak również żonaci synowie ze swoimi 
żonami i dziećmi. Wszyscy oni mieszkali pod jednym dachem i podlegali 
władzy pater familias1. Osoby podległe władzy ojca rodziny, wchodzące 
w skład rodziny, dzieliły z nim stanowisko społeczne, polityczne, korzystały

2 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie, cz. I-II, Warszawa 1933; idem, 
Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny, Warszawa 1937.

3 M. Kurylowicz, Adrogacja własnych dzieci pozamałżeńskich w rzymskim prawie klasycz
nym i justyniańskim, Czasopismo Prawno-Historyczne, T. XXXVI, 1974, s. 25-36; idem, Geneza 
i forma rzymskiej adopcji, Annales Universitatis Mariae Curie-Sktodowskiej, Vol. XXII (11), 
Sectio G, 1975, s. 143-186; J. Zabłocki, Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych 
w świetle Nodes Atticae Aullusa Gelliusa, Warszawa 1990.

4 Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Pars altera, auctores, Florentiae 1940 (XVIII).
5 Corpus Iuris Civilis, Editio sexto décima lids ope expressa, vol. primum (Institutiones, 

Digesta), Berolini MCMLIV.
6 B. Łapicki, Prawo rzymskie, Warszawa 1948, s. 244.
7 Ibidem.
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z jego opieki, a po jego śmierci dziedziczyły jego majątek i kult8. Częścią 
składową rzymskiej familii była też wartość majątkowa należąca do tego 
samego domu, w tym niewolnicy9. Taka zależność istniała już w star
szym prawie rzymskim, gdy to cała struktura rodziny opierała się na 
podległości władzy pater familias10 11. Za spokrewnione ze sobą uważano 
tylko te osoby, które podlegały władzy danego pater familias aktualnie 
lub przed jego śmiercią11.

Więzi w tak  pojętej familias opierały się na pokrewieństwie agnacyj- 
nym (agnatio), polegającym na tym, iż osoby były ze sobą spokrewnione 
poprzez podległość władzy wspólnego przodka. Związki agnacyjne leżały 
u podłoża wczesnorzymskiego porządku społecznego12. Taki rodzaj po
krewieństwa mógł powstać jedynie ze strony ojca, jako dzierżyciela wła
dzy w rodzinie. Stąd dzieci kontynuowały rodzinę ojca, pod którego wła
dzą się znajdowały. Pokrewieństwo agnacyjne obejmowało zarówno 
dzieci zrodzone z prawego małżeństwa, jak też adrogowane czy adopto
wane. „Agnaci są to ci, między którymi więź powstaje przez płeć męską, 
jak gdyby byli spokrewnieni przez ojca [...]. Ci zaś, których pokrewień
stwo zasadza się na rodzaju małżeństwa, nie są agnatami, lecz w inny 
sposób krewnymi [...]”13.

Obok pokrewieństwa agnatio, istniał jeszcze drugi typ pokrewień
stwa -  cognatio. Powstawało ono przez urodzenie i było po prostu zwią
zane z pokrewieństwem krwi z uwzględnieniem linii matki. Cognatio 
zaczęło nabierać większego znaczenia w rzymskim prawie prywatnym 
dopiero pod koniec republiki (a więc w interesującym nas okresie). Zna
czenie to przybierało na sile kosztem pokrewieństwa agnacyjnego. Wią
zało się z postępującym już w okresie klasycznym osłabieniem władzy 
ojcowskiej i rosnącą samodzielnością dzieci14. O fakcie zrównania pokre
wieństwa agnacyjnego z kognacyjnym świadczyć może to, iż było ono 
również przeszkodą przy zawarciu związku małżeńskiego, tu bowiem 
liczyło się każde pokrewieństwo15.

Według Rzymian patria potestas była wyłącznie ich wynalazkiem 
i prawem należnym tylko obywatelom rzymskim -  ius proprium civium 
Romanorum, co podkreśla również w jednym ze swych edyktów cesarz

8 H. Insadowski, Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935, s. 54.
9 B. Łapicki, Prawo rzymskie, s. 245.

10 Das Römische privatrecht. Erster Abschnitt. Das Altrömische, das Vorklassische und 
Klassische Recht von Max Kaser, München 1971, s. 341.

11 J. Zabłocki, Si mulier vinum bibit comndemnatur, Prawo Kanoniczne, 32 (89), nr 1-2, 
s. 224.

12 R. Pankiewicz, Człowiek a wszechobecność zagrożenia. Rozgraniczenie społecznej i sa
kralnej przestrzeni we wczesnym Rzymie, Prawo Kanoniczne 40 (97), nr 1-2, s. 265.

13 Cyt. G. I. 1, 155-158.
14 W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1995, s. 183.
15 G. Kuleczka, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich, Wro- 

cław-Warszawa-Kraków 1969, s. 96.
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Hadrian16 17. Rodzice, a co za tym idzie władza rodzicielska była dla staro
żytnych Rzymian świętością. Zabójstwo ojca lub matki traktowane było 
jako czyn niewiarygodny i przeciwny naturze.

2. Samo pojęcie patria potestas pierwotnie wchodziło w skład szer
szego pojęcia -  manus. W najdawniejszym znaczeniu manus obejmowało 
właściwie sześć instytucji prawnych, funkcjonujących później samodziel
nie; były to manu (sensu stricte), mancipium, dominica potestas, prawo 
własności i służebności i patria potestas. Później manus oznaczało już 
tylko władzę męża nad żoną w małżeństwie in manum, i w takiej formie 
występować będzie w tym artykule. Według Pankiewicza ślady takich 
pater familias odnajdujemy m.in. w indoeuropejskim pojęciu demi-poti, 
oznaczającym władcę lub gospodarza domu. Jego głównym zadaniem 
była rola kapłana domowej wspólnoty i swego rodzaju sędziego. Uważa 
on dalej, iż sam rdzeń demi -  czyli dom -  przetrwał w języku łacińskim 
w pojęciu domus, które jest określeniem nie samej budowli, lecz społecz
nej przestrzeni bogów, ludzi i zwierząt składających się na domową 
wspólnotę rodzinną. Z pojęcia poti powstało później określenie potestas^. 
Trudno stwierdzić jednoznacznie, że tak właśnie ewoluowało pojęcie 
rzymskiej patria potestas, ale z pewnością ten pogląd wart jest zacytowa
nia. Zabłocki podaje, iż term in pater oznaczał pierwotnie rodzica, 
chociaż używano go także w odniesieniu do głowy rodu pater gentis. 
Tytuł pater odnosił się również do członków senatu, do bóstw. Równie 
wieloznacznym pojęciem jest termin familia. Według prawa oznacza on 
całość złożoną z osób i rzeczy, sensu stricte obejmował też osoby wolne, 
powiązane ze sobą węzłami prawnymi, lub przynależną do tych osób 
masę majątkową18 19.

Tak więc patria potestas obejmowała zarówno osoby wolne wcho
dzące w skład rodziny, jak i wszelkie składniki majątkowe do niej na
leżące.

Początkowo patria potestas charakteryzowała się jednakową pozycją 
wszystkich jej części składowych, tzn. iż sytuacja syna de facto nie różni
ła się zbytnio od sytuacji niewolnika. Doszło nawet do tego, iż niektórzy 
pater familias uważali swoich synów za część masy majątkowej. Sprzeci
wiała się temu myśl prawnicza okresu klasycznego, uważając, iż taki 
pogląd godzi w dignitas et fama domusld. Z czasem prawne stanowiska 
różnych składników rzymskiej familias różnicują się i władza pater fam i
lias w stosunku do każdego z nich otrzymuje specjalną nazwę, „[...] 
z kolei spośród tych osób, które będą poddane prawu cudzemu, jedne

16 H. Insadowski, op. cit., s. 55.
17 R. Pankiewicz, op. cit., s. 267.
18 J. Zabłocki, Si mulier..., s. 223.
19 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny..., s. 78.
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podlegają władzy ojca lub właściciela, inne władzy męża, inne z władzy 
uchwycenia ręką”20 -  tak więc manus oznacza władzę męża nad żoną, 
patria potesłas to władza, którą sprawuje pater familias nad dziećmi, zaś 
w stosunku do niewolników pan domu sprawował dominica potestas. 
W efekcie tej ewolucji, mimo iż na zewnątrz osoba pater familias nadal 
przyćmiewała członków rodziny, jednak żona i dzieci otrzymywały stop
niowo swoje odrębne prawa21. O randze przemian świadczy definicja 
patria potestas -  według prawników okresu klasycznego było to prawo 
osobiste, niezbywalne, o charakterze niemajątkowym (sic!)22.

Za czasów królewskich rodzina w rzymskim prawie prywatnym wy
sunęła się na pierwszy plan, kosztem znaczenia rodów. Pozycja rodziny 
w państwie rzymskim stała się już wtedy bardzo silna. Warto wspomnieć 
chociażby, iż bez przynależności do jakiejkolwiek rzymskiej familias nie 
można było w czasach starożytnych uzyskać statusu obywatela -  civis23. 
Zaś tylko obywatelom rzymskim (cives Romani) przysługiwały uprawnie
nia polityczne, nadział gruntów, uprawnienia z zakresu rzymskiego pra
wa prywatnego itd., w tym również patria potestas.

3. Różne były sposoby wejścia pod władzę ojcowską. Niewątpliwie 
najczęstszym i najprostszym było urodzenie dziecka w legalnym małżeń
stwie, znana była również adopcja (i to w dwojakiej formie). Ojciec naby
wał jednak patria potestas tylko nad dziećmi zrodzonymi w iustum ma- 
trimonium  oraz nad swymi wnukami, dziećmi syna -  „Takoż władzy 
naszej podlegają nasze dzieci, które spłodziliśmy w prawym małżeń
stwie. To prawo jest właściwe obywatelom rzymskim”24. Za małżeńskie, 
tzn. legalne, uważano dziecko zrodzone w małżeństwie i spłodzone przez 
męża matki. Oto jak wyjaśnia tę kwestię prawnik Gaius: „To, że prawne 
zaś małżeństwo zawarli obywatele rzymscy i pod władzą mają dzieci 
z nich spłodzone, przyjmuje się wtedy, gdy pojęli za żonę obywatelkę 
rzymską albo też Latynki lub cudzoziemki, względem których mają 
uprawnienia do zawarcia małżeństwa [...]”25.

Rzymscy juryści przywiązywali dużą wagę zarówno do momentu 
poczęcia dziecka, jak i do chwili jego urodzenia. Tak więc za legalne 
uznawano dziecko urodzone najwcześniej w 7 miesiącu po ślubie 
(182 dni) i najpóźniej w 10 miesiącu (300 dni) po rozwiązaniu związku 
-  (według opinii Hipokratesa)26. Należy jednak podkreślić, iż podmio

20 Cyt. G. I. 1,49.
21 J. A. Pokrowskij, Historia prawa rzymskiego, Lublin 1928, s. 38.
22 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny..., s. 78.
23 Das Römische privatrecht..., s. 341.
24 Cyt. G. I. 1,55.
25 Cyt. G. I. 1,56.
26 W. Litewski, op. cit., s. 191.
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tem władzy ojcowskiej był w tym przypadku ślubny mąż matki i obywa
tel rzymski. Nieobywatel, nawet posiadający ius conubium, nie naby
wał patria potestas.

Rodzące się dziecko musiało być żywe, było to warunkiem sine qua 
non dla określenia, czy wchodzi ono do rodziny agnacyjnej ojca, czy nie. 
Dyskusyjne jest natomiast, czy prawo rzymskie przyznawało status oso
by ludzkiej rodzącemu się potworkowi; przeważa pogląd, iż uważano za 
człowieka tylko dziecko mające postać ludzką27.

Jednak samo urodzenie się dziecka w odpowiednim terminie, w waż
nym małżeństwie rzymskim nie wystarczało, by weszło ono pod władzę 
swojego ojca. By tak się stało, zgodnie ze zwyczajem pater familias mu
siał uznać narodzone dziecko przez tzw. akt podniesienia (tollere libe
rum) za swoje. Zwyczaj ten polegał na tym, że noworodka przynoszono 
i kładziono na podłodze przed ojcem, ten zaś albo go podnosił (tollere 
liberum), albo pozostawiał leżącego (non tollere liberum)', co było równo
znaczne z uznaniem dziecka za swoje bądź nie28.

Opisany powyżej rytuał daje nam do zrozumienia, iż zdarzały się 
przypadki odrzucenia noworodka przez męża matki. W takim przypadku 
pretor udzielał dziecku (w jego imieniu matce) skargę tzw. praeiudicium. 
Wszczętą w ten sposób sprawę kończył wyrok rozstrzygający o ojcostwie, 
skuteczny erga omnes29. W okresie klasycznym cesarz Wespazjan pozwo
lił matce jeszcze w okresie 30 dni po rozwodzie dochodzić praw dziecka 
do wejścia do rodziny byłego męża. Musiała tylko w tym okresie zawia
domić go, że jest z nim w ciąży. Było to o tyle ważne, iż jeżeli ojcu nie 
udało się skutecznie zaprzeczyć swemu ojcostwu, był on obowiązany do 
alimentacji na rzecz dziecka30.

Do rodziny ojca wchodził też postumus (pogrobowiec), jeżeli urodził 
się z legalnej żony ojca i w odpowiednim czasie. Była to o tyle ciekawa 
sytuacja, iż postumus nie wchodził pod władzę ojca z przyczyn natural
nych, zaś zachowywał pełne prawo dziedziczenia po nim. Wiązało się to 
z tzw. pretorskim porządkiem dziedziczenia po ojcu, uwzględniającym 
w pierwszej kolejności wszystkie jego legalne dzieci, nie tylko te, które 
znajdowały się pod jego władzą31. „[...] Nie tylko jednak rodzone dzieci, 
zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, podlegają naszej władzy, lecz te rów
nież, które przysposabiamy [...], przysposobienia dokonuje się w dwojaki 
sposób: albo z przyzwoleniem ludu, albo zarządzeniem urzędników,

27 M. Zabłocka, Osoba ludzka a ius trium liberorum, Prawo Kanoniczne 40(97), nr 1-2, 
s. 253.

28 B. Łapicki, op. cit., s. 249.
29 W. Litewski, op. cit., s. 191.
30 Ibidem.
31 J. Zabłocki, Postumus w Noctes Atticae Aullusa Gelliusa, Prawo Kanoniczne, 40(97), 

nr 1-2, s. 259.
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np. pretora”32. Patria potestas podlegały również dzieci adoptowane, ina
czej -  przysposobione. Prawo rzymskie znało dwa rodzaje przysposobie
nia: adoptio w ścisłym tego słowa znaczeniu i adrogatio. „Tych, którzy są 
sui iuris, przysposabiamy na mocy upoważnienia danego przez lud, taki 
rodzaj przysposobienia nazywamy adrogatio, ponieważ i ten, który przy
sposabia, pytany jest [...], czy chce tego, którego ma zamiar adoptować, 
poczytać za prawego syna, jak i ten, kto jest adoptowany, pytany jest, czy 
się na to zgadza. I lud pytany jest, czy daje zezwolenie [...] 33. Zaś sama 
adopcja sensu stricte oznacza przysposobienie dziecka lub „[...] tych, któ
rzy znajdują się pod władzą rodzicielską”34.

W najdawniejszych czasach przeprowadzano adopcję tak długo, jak 
długo obowiązywało prawo rodowe, prawdopodobnie w formie adrogacji. 
Później wykształciły się w tym celu formy oparte na interpretacji przepi
sów ustawy XII Tablic. Od tego czasu ograniczono adrogatio do osób sui 
iuris35. Adoptować zatem można było tylko osobę alieni iuris, przy czym 
czynność ta była dość skomplikowana. Zasadniczą ideą przyświecającą 
temu aktowi było utrzymanie rodziny i jej sacrorum tam, gdzie ona sama 
nie rozmnażała się w sposób naturalny. Po śmierci pater familias tylko 
jego potomstwo wstępowało w jego sferę podmiotową prawa. Było ono 
bowiem kontynuatorem rodziny, przejmowało majątek i obowiązek spra
wowania kultu. W przypadku braku własnego potomstwa należało w ja 
kiś sposób wypełnić tę pustkę i wykształcić w formę fikcyjnego pokre
w ieństw a36. Myśl taka  zachowała się przy adrogatio, zatracając 
z biegiem czasu w adoptio sensu stricte. Wspólnym dla obu form adopcji 
było to, iż adoptującym mógł być tylko mężczyzna, jako że tylko on był 
kontynuatorem rodziny. Jeszcze za czasów Gaiusa nie rozstrzygnięty był 
wiek uczestników adopcji. Później jednak ustalono, że adoptujący musi 
być co najmniej 18 lat starszy od adoptowanego.

W interesującym nas okresie klasycznym adopcje przybrały na sile 
ze względu na uregulowania prawne wprowadzone przez lex Pappia Pop- 
pea, gdzie ograniczono prawo bezdzietnych osób do nabycia spadku, oby
watel rzymski był więc obowiązany mieć dzieci37. Z pewnością nie bez 
znaczenia było również uproszczenie procedury wymaganej przy tej czyn
ności. Bowiem pod koniec okresu klasycznego dla ważności adoptio sen
su stricte wystarczyła prywatna umowa, zazwyczaj na piśmie, między 
zainteresowanymi stronami oraz zgoda adoptowanego.

32 Cyt. G. I. 1, 97-98.
33 Cyt. G. I. 1, 99-100.
34 Cyt. ibidem.
35 K. Czychlarz, Instytucje prawa rzymskiego, tłumaczenie F. Witkowski, Warszawa 1922, 

s. 342.
36 J. Zabłocki, Consortium ercto non cito w Noctes Atticae Aullusa Gelliusa, Prawo Kano

niczne, 31(88), nr 3-4, s. 271-272.
37 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny..., s. 25.
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4. Patria potestas była instytucją czysto rzymską i przysługiwała 
tylko obywatelom rzymskim. Była prawną władzą głowy rodziny (pater 
familias). Jak  długo trwała patria potestas, tak długo podlegały jej dzie
ci, wnuki, podobnie jak niewolnicy38. Uosabiała ona w sobie zarówno 
władzę ojca w stosunku do dzieci i dalszych zstępnych, obronę ich i 
opiekę nad nimi oraz utrzymanie ładu i porządku w rodzinie. Władza 
ojca miała charakter prymatu, patriarchatu i jednocześnie aspekt pu
bliczny, stąd w okresie republiki władzę ojcowską określano nieraz jako 
imperium patris i traktowano go jako dostojnika do spraw rodzinnych39.

Podległość dzieci i wnuków pod patria potestas często porównywano 
z niewolnictwem, różnica polegała jedynie na tym, iż niewolnik w obliczu 
prawa był rzeczą, dziecko zaś osobą. Ojciec mógł sprzedać dziecko znaj
dujące się pod jego władzą, wyrażał zgodę na małżeństwo córki i mógł je 
też w pewnych sytuacjach rozwiązać. Jednak podwładność dziecka była 
następstwem patria potestas i wraz z jej zgaśnięciem ustawała sama. 
Przez śmierć ojca dziecko stawało się osobą sui iuris, zasada ta nie miała 
zastosowania do niewolników. Jednak taka różnica w stosunkach pry
watnych była mniej dostrzegalna.

Ojciec rodziny miał prawo karcenia osób mu podległych, jednak cięż
sze przewinienia (i kary) wymagały uprzedniej decyzji sądu domowego. 
Granice tego uprawnienia najczęściej były określane jako ius vitae ac 
necis (prawo życia i śmierci). Jednak już w okresie archaicznym prawo to 
zaczynało być ograniczane przez ustawodawstwo królewskie. Oto co pi
sze o tym Dionizjusz: „Romulus nałożył na obywateli obowiązek wycho
wywania całego potomstwa płci męskiej oraz córek pierworodnych, za
b ran ia jąc  pozbaw iania życia dzieci przed upływem  la t trzech , 
z wyjątkiem zabicia natychmiast po urodzeniu kalek i potworów: te po
zwolił ojcom porzucić, jeżeli przedtem pokazano je pięciu najbliższym 
sąsiadom i oni to potwierdzili; wobec tych, którzy nie podporządkują się 
ustawom niniejszym król ustalił kary, m.in. tę, że połowa majątku podle
ga konfiskacie”40. Pozbawienie ojca prawa do zabicia dziecka przed upły
wem trzeciego roku życia było praktycznie pozbawieniem go ius tollendi 
(prawa uznania dziecka). W okresie klasycznym zabijanie bądź porzuca
nie niemowląt było potępiane zarówno przez opinię publiczną (Tacyt, 
Tertulian), jak  i ówczesne czynniki prawotwórcze. Ustawodawstwo, 
praktyka sądowa, prawnicy oceniali ten fakt jako homicidium  (przestęp
stwo) podlegające karom41.

Z drugiej strony pater familias był zobligowany przez prawo do zabi
cia każdego noworodka, który urodził się kaleki bądź zdeformowany;

38 K. Czychlarz, Instytucje prawa..., s. 332.
39 B. Łapicki, op. cit., s. 245.
40 Cyt. za B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie..., s. 3.
41 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres kłasyczny..., s. 34.
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jednak i w tym przypadku musiał okazać najpierw dziecko najbliższym 
sąsiadom. Takie zachowanie z punktu widzenia człowieka współczesnego 
może być poczytane za nieludzkie. Jednak w starożytnym Rzymie od 
czasów najdawniejszych urodzenie się potworka uważane było za złą 
wróżbę dla całej gminy. Dlatego jeśli pater familias nie dokonał nałożo
nego nań przez ustawę XII Tablic obowiązku, w jego kompetencje wkra
czała władza państwowa i sama uśmiercała dziecko42. W okresie kla
sycznym nie zaszły w tej kwestii żadne zmiany, uświęcano bowiem 
tępienie noworodków, które przyszły na świat pod złymi auspicjami, ze 
względu na dobro ogółu.

Przy egzekwowaniu ius vitae necisąue prawo wymagało poważ
nych podstaw potwierdzonych przed sądem domowym. Jeśli ojciec 
tego nie dopełnił, odpowiadał wobec prawa jak  za zabójstwo. W okre
sie pryncypatu groziła mu kara poena cullei, polegająca na zaszyciu 
skazanego w skórzanym worze wraz z wężem i wrzuceniu do wody. 
Jednak według Wierzbowskiego na terenie Rzymu i Italii, gdzie wła
dza ojcowska i ius uitae necisąue miały długie tradycje, nie uznawano 
w praktyce sądowej za przestępstwo dokonanie przez ojca zabójstwa 
dziecka43.

Jednym z przywilejów wynikających z patria potestas było prawo do 
nieprzyjęcia dziecka do rodziny, czyli porzucenia go (ius exponendi). Zwy
czaj ten był częstym zjawiskiem u ludów starożytnych i pojawił się praw
dopodobnie już w pierwotnym prawie rzymskim (patrz fragment dotyczący 
ustawy Romulusa). W okresie republikańskim zjawisko to rozpow
szechniło się na skutek aktu non tollere. Według H. Kupiszewskiego 
ojciec mógł porzucić dziecko nawet po pierwotnym podniesieniu, czyli 
przyjęciu do rodziny44. Zwyczaj ten w okresie klasycznym był bardzo 
rozpowszechniony w państwie rzymskim, i to w szczególności na obsza
rach prowincji.

Porzucenie dziecka z reguły oznaczało dla noworodka pewną śmierć. 
Porzucanie dzieci, zwłaszcza córek, było praktykowane w rodzinach ubo
gich, gdzie ojcowie nie byli w stanie zabezpieczyć egzystencji zbyt licznej 
rodzinie. Z tego sposobu odciążenia domowego budżetu korzystano w ca
łym świecie starożytnym. Upośledzenie córek spowodowane było tym, iż 
nie mogły one kontynuować kultu przodków, nie zwiększały też potencja
łu militarnego państwa oraz nie były na równi z mężczyznami wartościo
wą siłą roboczą45. Oczywiście zdarzały się też przypadki porzucenia 
dzieci w warunkach umożliwiających ich rychłe przygarnięcie przez ko

42 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie..., s. 9.
43 Por. W. Litewski, op. cit., s. 197 oraz B. Wierzbowski, Treść władzy ojcowskiej w rzym

skim prawie poklasycznym. Władza nad osobami i dziećmi, Toruń 1977, s. 33.
44 H. Kupiszewski, op. cit., s. 60.
45 Ibidem.
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gokolwiek. Największą szansę na podjęcie miało ono w przypadku porzu
cenia go w miejscu publicznym.

Jeśli w jakikolwiek sposób dziecko przeżyło fakt porzucenia, najczę
ściej w wyniku przygarnięcia, jego naturalny pater familias nie tracił 
nad nim władzy ojcowskiej. Ustawa Romulusa groziła śmiercią za porzu
cenie dziecka, bowiem zakazywała uśmiercania ich do ukończenia trzech 
lat. W okresie republiki natomiast ojcowie porzucający lub sprzedający 
swoje dzieci, jak  też wymierzający im sprawiedliwość bez udziału rady 
rodzinnej, zaliczani byli przez cenzorów do osób niehonorowych. Okres 
klasyczny utrzymał wcześniejsze regulacje prawne w tej kwestii. Nie 
zabroniło porzucania dzieci ani ustawodawstwo boskiego Augusta, ani 
inni cesarze. Trudno jest jednak jednoznacznie określić, jakie było stano
wisko prawa klasycznego wobec tego uprawnienia ze względu na skąpą 
ilość źródeł zachowanych do dyspozycji badaczy.

Jednak równolegle coraz częściej praktyka cenzorska zaliczała po
rzucanie noworodków do zbrodni. Skłaniała się też ku temu opinia praw
ników. W przekazanym nam w Digestach tekście (D. 25, 3,4) Paulus 
rozpatruje porzucenie dziecka z punktu widzenia prawa karnego. Zasta
nawiając się, jakie stany faktyczne mogą stanowić zabójstwo dziecka, 
jako jeden z nich wskazuje powstrzymanie się od podawania dziecku 
pożywienia. Z tą  czynnością Paulus łączy również porzucenie dziecka, 
nawet w miejscu publicznym dla wzbudzenia litości, ale tylko wtedy, gdy 
fakt ten spowodował śmierć dziecka46. Jednak należy tu  raz jeszcze 
podkreślić, iż prawo okresu klasycznego nie znało osobnego przestępstwa 
porzucenia dziecka, bowiem pozostawało ono nadal w sferze uprawnień 
pater familias. Pierwsze ograniczenie w tym zakresie pojawia się dopiero 
w konstytucjach cesarskich okresu poklasycznego.

Według prawa klasycznego porzucone dziecko pozostawało w nie
ograniczonej władzy tego, kto je przygarnął. On też decydował, czy dziec
ko będzie osobą wolną czy niewolnikiem. Dziecko takie, podobnie jak 
jego właściciel, pozostawało w błędzie co do faktu, bowiem jako obywatel 
rzymski nie mogło w świetle prawa popaść w niewolę. Najczęściej też 
zostawało niewolnikiem, jednak mógł je wyzwolić własny ojciec, wystę
pując z żądaniem wydania dziecka, jako znajdującego się pod jego wła
dzą. Co więcej ojciec nie był w takim przypadku zobowiązany do zwrotu 
kosztów wyżywienia czy wychowania, jakie poniósł ten, który dziecko 
przygarnął.

Aby umożliwić temu, kto podniósł porzucone dziecko, nabycie nad 
nim patria potestas (jeśli miał taki zamiar), posługiwano się swoistą 
fikcją prawną. Otóż przyjmowano, iż porzucone dziecko jest osobą sui iuris 
i dokonywano adrogatio. Jednak tak nabyta patria potestas wygasała

46 B. Wierzbowski, op. cit., s. 53-54.
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w chwili, kiedy naturalny ojciec występował z żądaniem wydania dziec
ka. Mimo to przyjęcie tak skonstruowanej fikcji prawnej miało dla dziec
ka duże znaczenie. Jeśli bowiem podnoszący traktował je jako wolne, 
a co za tym idzie sui iuris, a nie dokonywał adrogatio, to dziecko mogło 
w przyszłości skorzystać ze swych uprawnień przysługujących osobom 
sui iuris. Między innymi mógł on (jeśli był to chłopiec) nabywać majątek 
i dysponować nim swobodnie47.

Już ustawa Romulusa przyznawała ojcu władzę karną nad dziećmi. 
Prawo klasyczne ustaliło drabinę kar prawnie dopuszczalnych do stoso
wania w takich przypadkach. Początkowo ojciec mógł pozbawić winowaj
cę wolności, wymierzyć mu karę cielesną czy karę pracy przymusowej. 
W omawianym okresie dopuszczalne było bicie i wydziedziczenie, okale
czenie lub wyrzeczenie się. Jednak te kary musiały spełniać dwa warun
ki: być uzasadnione i jak najbardziej względne dla winnego48. Poprzed
nio w stosunku do dzieci starszych (powyżej trzech lat), jeśli dopuściły 
się przestępstwa i ojciec chciał je ukarać śmiercią, mógł to uczynić po 
przeprowadzeniu śledztwa w obecności iudicium domesticum i zaaprobo
wania przez nich tej decyzji. Jednak rola sądu domowego z biegiem 
czasu malała, choć w okresie pryncypatu jego istnienie jest jeszcze po
twierdzone49. Tymczasem w okresie klasycznym obserwujemy wyraźną 
dążność do złagodzenia kar oraz do zabezpieczenia oskarżonym bezstron
ności. Pater familias zachował jedynie prawo do zabicia cudzołożnicy, ale 
tylko schwytanej na gorącym uczynku. Pozostałe sprawy przeciw osobom 
pozostającym pod jego władzą trafiały do sądów publicznych. Innymi 
sankcjami karnymi, z jakich również skorzystać mógł pater familias, 
było wyrzeczenie się, wydziedziczenie lub wypędzenie z domu czy wresz
cie emancipatio5®. Jednak jeśli wydziedziczenie testamentowe było nie
słuszne, prawo klasyczne pozwalało dziecku obalić testament.

Kolejnym elementem patria potestas było ius aendendi (prawo sprze
daży dziecka), wywodzące się również z czasów bardzo odległych. Według 
Dionizjusza z Halikarnasu po raz pierwszy prawo sprzedaży dzieci przy
znał ojcom Romulus, a później zostało to umieszczone w ustawie XII Ta
blic51. Wskutek egzekwowania przez pater familias tego uprawnienia, 
dziecko mogło dostać się do prawdziwej niewoli. Taka sprzedaż, której 
przedmiotem był członek rodziny, zdarzała się bardzo często. Jednak 
i tutaj pojawiły się pewne ograniczenia ze strony czynników prawodaw
czych. Wspomniana już ustawa Romulusa sankcjonowała u tra tą  władzy 
ojcowskiej trzykrotną sprzedaż syna. Dodatkowo ojciec mógł sprzedać

47 H. Kupiszewski, op. cit., s. 65.
48 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny..., s. 41.
49 W. Litewski, op. cit., s. 180.
50 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie..., s. 31-33.
51 M. Zabłocka, Ustawa XII Tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu, Warszawa 1998, s. 62.
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syna jedynie trans Tiberim i tylko w celu osiągnięcia zysku. Według 
niektórych badaczy zapis taki podyktowany był troską o stan obronności 
państwa52. Tym bardziej iż potomstwo płci żeńskiej, z wyjątkiem pierwo
rodnych córek, można było sprzedać za granicę nieograniczoną ilość razy. 
Dalsze zawężenie tego uprawnienia wprowadzała ustawa Numy Pompi- 
liusza (czasy królewskie) stanowiąca, że sprzedaż żonatego syna jest 
niedopuszczalna, nawet gdyby było możliwe rozłączenie na zawsze żony 
i syna -  w podtekście mamy tu  do czynienia z zakazem sprzedaży syna 
dojrzałego. W okresie klasycznym cesarze zwalczali zwyczaj sprzedawa
nia dzieci. Czyn taki uważano za obrazę ustroju prawnego i godności 
obywatelskiej53. Zresztą w okresie późnej republiki i pryncypatu sprze
daż dzieci, poza powierniczą, wyszła praktycznie z użycia.

Podobnie jak w przypadku porzucenia dziecka, korzystanie z prawa 
sprzedaży podyktowane było głównie trudnościami bytowymi. Sprzedaż 
jako czynność realna pozbawiała sprzedawanego syna każdorazowo sta
tus familiae, civitatis i libertatis aż do momentu wyzwolenia. Dlatego 
praktyka cenzorska, konstytucje cesarskie i prawnicy uznali, iż czyn ten 
stanowi zbrodnię na obywatelu rzymskim. Natomiast w świetle prawa 
sprzedaż taka nie powodowała zmiany statusu prawnego dziecka, zatem 
jeśli popadło ono w niewolę, należało traktować to jako błąd. Zdarzało się 
nawet, iż nabywca nie wiedział, iż kupowany przez niego niewolnik jest 
synem sprzedającego. Sytuacje takie regulowano w ten sposób, że dobra 
wiara kupującego obywatela wolnego pozwalała mu domagać się przed 
sądem odszkodowania od zbywcy za ewikcję. Dodatkowo cenzorzy karali 
w takim przypadku ojców ograniczeniami praw obywatelskich, zaś kon
stytucje cesarskie przewidywały dodatkowo kary grzywny. Przepisy te 
nie były stosowane w przypadku, gdy sprzedaż nastąpiła z powodu nę
dzy54. Podobna sytuacja miał miejsce w przypadku zastawu dziecka. 
Za Paulusem (D. 20,3,5) można stwierdzić, iż w okresie klasycznym 
wierzyciel przyjmujący w zastaw dziecko od rodziców podlegał karze55. 
Formalnie zatem władza ojcowska w tym zakresie nie została uszczu
plona, jednak praktyczne korzystanie z prawa sprzedaży dziecka było 
utrudnione.

Zgoda ojca na małżeństwo dziecka była nieodzowna. Szczególne zna
czenie miało to przy małżeństwie córki sine manu, bowiem aż do II w. n.e. 
ojciec miał prawo w ramach egzekwowania swej władzy do zerwania nawet 
harmonijnego i szczęśliwego małżeństwa córki56. Zresztą wiele małżeństw 
zawierano pod presją pater familias obu stron. Większą niezależnością

52 B. Łapicki, Prawo rzymskie..., s. 247.
53 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny..., s. 60.
54 Ibidem, s. 67-72.
55 Por. B. Wierzbowski, op. cit., s. 89.
56 I. I. 1,10.
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charakteryzowało się małżeństwo cum manu, w którym kobieta wchodzi
ła do rodziny męża, zrywając wszelkie naturalne więzy pokrewieństwa 
ze swoją rodziną.

W zakresie praw majątkowych ich podmiotem był tylko pater fami- 
lias. Władza ta pozostawała nieograniczona, nawet pełnoletni i żonaty 
syn nie miał prawa posiadać własnego majątku za życia ojca. Spuściznę 
po nim przejmował dopiero na podstawie testam entu57. We wczesnej 
republice pojawiło się tzw. peculium, tzn. pewna masa majątkowa prze
kazywana pod zarząd synowi, który mógł przy tym pobierać z niej docho
dy. Ciekawostką jest fakt, iż początkowo peculium  udzielano tylko filios 
familias i niewolnikom (sic!). Jednak zawsze pozostawało ono częścią 
składową majątku pater familias. Mogło być w każdej chwili odwołane. 
Wszelkie zatem nabytki syna powiększały majątek ojca. Z czasem do 
peculium  dopuszczono też inne osoby pozostające pod patria potestas.

Cesarze, począwszy do Augusta, zaczęli wprowadzać pewne wyjątki 
w zakresie uznania podmiotowości prawnej osób alieni iuris. Najpierw 
uczyniono to w stosunku do synów pełniących służbę wojskową. Nabyty 
w tym czasie przez nich majątek, czy to drogą darowizny ze strony 
krewnych, czy też dorobku w czasie służby wojskowej (peculium castren- 
se), stawał się ich wyłączną własnością58. Żołnierze mieli również prawo 
swobodnego testowania tym majątkiem. Dopiero wówczas, gdy tego nie 
dopełnili, w razie śmierci peculium castrense dziedziczył ojciec. Z czasem 
pozwolono im rozporządzać tym majątkiem dowolnie również za życia. 
Peculium sensu stricte po śmierci syna wracało do ojca, zaś po śmierci 
pater familias nie pozostawało w ręku syna, lecz dzieliło los całej masy 
spadkowej. Jedynie gdy ojciec emancypował syna, nie cofając przy tym 
peculium, uważano to za darowiznę i stawało się patrimonium  emancy- 
powanego. Dalszy rozwój praw majątkowych osób znajdujących się pod 
władzą ojcowską przyniosło dopiero prawo poklasyczne.

Swą władzę wobec dziecka pater familias egzekwował najczęściej za 
pomocą bezpośredniego przymusu prywatnego. Jeśli zaszła taka potrze
ba, mógł extra ordinem zwrócić się o pomoc do władzy zwierzchniej. Na 
przykład jeśli osoba trzecia przetrzymywała jego dziecko, to na mocy 
potestas vindicatio filii mógł żądać wydania go. W prawie klasycznym do 
tego celu służyły interdykty pretorskie, umożliwiające identyfikację dzie
ci i ewentualne ich odebranie od osób nieuprawnionych.

W omawianym okresie klasycznym uwydatniła się tendencja do od
dzielania patria potestas od prawa własności. Według cesarza Karakalli, 
utożsamianie dzieci z majątkiem było rzeczą haniebną. Pater familias 
miał przede wszystkim dbać o dom i być strażnikiem dobrych obyczajów

57 W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 1994, s. 105.
58 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, op. cit., s. 122.
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w rodzinie. Niektórzy historycy uważają, iż w okresie klasycznym patria 
potestas stała się monarchią konstytucyjną59.

5. Obok uprawnień z pojęciem patria potestas łączyły się również 
obowiązki ojca wobec dzieci. Od czasów najdawniejszych zaliczano do 
nich zapewnienie dzieciom utrzymania i odpowiedniego wychowania, 
zgodnie z dobrymi obyczajami (boni mores). Rodzice byli obowiązani wy
chować syna na pożytecznego obywatela, wiernego i kochającego swą 
ojczyznę, szanującego prawo. W okresie klasycznym obowiązkiem ojca 
(lex Papiae) nie było już tylko zapewnienie dzieciom utrzymania. Musiał 
on również dać im, odpowiednie do ich stanu majątkowego i pochodze
nia, wykształcenie. Sprowadzenie i utrzymanie pedagoga dla wszystkich 
dzieci w rodzinie należało do pater familias. Młodzież uczono w domach 
przy boku ojca i matki60. Co więcej, nie mógł on narzucić im wychowania 
sprzecznego z ich stanem i godnością, bowiem w tym przypadku dziecko 
miało prawo wyrażenia sprzeciwu61. Ojciec nie mógł zmuszać dziecka do 
czynów przestępnych, zmuszać syna do uchylania się od służby wojsko
wej, do kastracji czy obrzezania, nakłaniać do cudzołóstwa, nawracać ich 
na judaizm i chrześcijaństwo -  bowiem groziła za to odpowiedzialność 
karna. Zmuszanie córek do prostytucji powodowało zbeszczeszczenie ojca 
rodziny i ograniczenie jego praw procesowych i politycznych.

Wspomniano już wcześniej, że z pojęciem patria potestas łączył się 
również obowiązek alimentacyjny ojca wobec swoich dzieci. Pojęcie to ma 
swój źródłosłów w łacińskim czasowniku alo, alere -  wyżywienie, dostar
czanie pokarmu. Ustawa XII Tablic miała przy tym ustanowić regułę, iż 
tak jak ojcowie winni są dzieciom utrzymanie, tak też dzieci powinny 
dostarczać pożywienia rodzicom. Jeśli jednak ojciec na skutek lenistwa 
nie troszczył się o syna, nie dbał o jego wykształcenie, wtenczas syn 
zwolniony był z obowiązku utrzymywania ojca62. W okresie klasycznym 
ten wzajemny obowiązek alimentacji w kręgu rodziny rzymskiej utrzy
mał się i przybrał jeszcze na znaczeniu. Rozszerzyło się też jego pojęcie, 
nie obejmowało już tylko obowiązku dostarczania komuś pożywienia, 
ubioru, posłania; zawierało też w sobie obowiązek pokrycia kosztów wy
chowania dzieci63.

Już pod koniec republiki zauważa się wyraźną ewolucję tego pojęcia; 
coraz bardziej akcentuje się (pod wpływem filozofii greckiej) pojęcie pietas,

59 Por. B. Łapicki, op. cit., s. 246.
60 F. Wycisk, Rodzicielski obowiązek wychowania potomstwa w prawie rzymskim okresu 

republikańskiego, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, T. XII, z. 5, 1965, s. 144.
61 B. Łapicki, Prawo rzymskie..., s. 248.
62 M. Zabłocka, Ustawa XII Tablic..., s. 71.
63 F. Wycisk, Z zagadnień alimentacyjnych w rzymskim prawie klasycznym, Roczniki Teo

logiczno-Kanoniczne, T. XVII, z. 5, s. 57-59.
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jako główny składnik patria potestas. Nowa zasada: patria potestas in 
pietate debet, non atricitate consistare64 (władza ojcowska powinna od
znaczać się miłością, nie surowością), oznaczała, że istniejące między 
ojcem a dziećmi poczucie obowiązku oparte było na wzajemnej miłości, 
chęci dobrowolnego służenia sobie. Z pewnością nie bez związku pozosta
je fakt wysuwania na plan pierwszy pokrewieństwa kognacyjnego, co 
objawiło się najpierw we wzajemnych stosunkach rodziców i dzieci. Dzie
ci ze swej strony zobowiązane były do szacunku wobec rodziców, dlatego 
też skargi przeciwko rodzicom były dopuszczalne tylko za pozwoleniem 
pretora. W okresie cesarstwa powstał wzajemny obowiązek alimentacyj
ny, uwzględniający również pokrewieństwo kognacyjne.

Oprócz przytoczonych w tym artykule uprawnień, pozycja pater fa- 
milias w rodzinie rzymskiej była związana również z funkcjami religijny
mi. Jako głowa rodu był on głównym realizatorem kultu domowego: 
odmawiał modły, składał ofiary, kierował obrzędami pogrzebowymi i czu
wał nad przestrzeganiem okresu żałoby.

6. Patria potestas trwała tak długo, jak długo żył pater familias. 
Według prawa rzymskiego nie gasła ona z momentem dojścia dziecka do 
pełnoletności czy wstąpienia w związek małżeński. Dopiero po śmierci 
ojca wygasała w sposób naturalny.

Jeżeli patria potestas miała zgasnąć za życia dzierżyciela władzy, to 
musiały zajść pewne szczególne przyczyny ją  uchylające. Na przykład 
bez woli pater familias gaśnie patria potestas odnośnie do wszystkich 
dzieci na skutek capitis deminutio ciążącym na ojcu. W stosunku do 
konkretnego dziecka mogła też wygasnąć na skutek jego śmierci, w try 
bie karnym, jeśli ojciec porzucił je, na skutek capitis deminutio dziecka 
czy też objęcia przez nie stanowiska flamen Dialis czy virgo Vestalis64 65.

Zgodnie z postanowieniem cesarza Trajana, powodem utraty patria 
potestas przez ojca za jego życia mogło być również okrucieństwo wobec 
członków rodziny66. W takim przypadku ojciec zmuszany był do usamo
dzielnienia maltretowanego dziecka. W kodyfikacji justyniańskiej znaj
dujemy wzmiankę o tym, iż w przypadku, gdy rodzice czynili dzieciom 
zniewagę nie do zniesienia, mogły one odwołać się do officium iudicis, by 
doprowadziło ono do emancipatio przez wspomnianych rodziców (ojców) 
-  być może jest to jednak przepis sięgający czasów ustawy XII Tablic67. 
Władza pater familias gasła również w przypadku zmuszania córki do 
prostytucji.

64 Cyt. W. Bojarski, op. cit., s. 103.
65 J. Falenciak, Prawo rzymskie prywatne, Wrocław 1952, s. 96.
66 B. Łapicki, op. cit., s. 248.
67 M. Zabłocka, Ustawa XII Tablic..., s. 63.
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Również dziecko przysposobione za pomocą adoptio sensu stricte 
miało prawo po dojściu do pełnoletności domagać się usamodzielnienia, 
musiało jednak wykazać szkodliwe skutki adopcji dla swej osoby. Choć 
-  według niektórych badaczy -  wystarczyła w tym przypadku wola 
usamowolnienia się68. Pater familias skazany wyrokiem sądu na robo
ty w kopalni czy u tra tę  obywatelstwa rzymskiego również tracił patria  
potestas. Z woli dzierżyciela patria potestas gasła przez akt prawny 
zwany emancypacją. Pojawiło się to w czasach późniejszych, gdyż daw
ne prawo nie znało w ogóle uwolnienia dziecka spod władzy ojcowskiej. 
Dopiero rozwój prawa i wykształcanie się nowych instytucji stworzyło 
taką możliwość.

Patria potestas trwała aż do śmierci ojca, niezależnie od wieku dzie
ci. Po jego śmierci osoby pozostające bezpośrednio pod jego władzą, syno
wie i córki czy wnuki po zmarłym synu, stawały się automatycznie oso
bami sui iuris -  „Ci natomiast, co podlegają władzy wstępnego, stają się 
po jego śmierci swojego prawa”69. Ta sama zasada obowiązywała wobec 
pozostawionych pod władzą pater familias dzieci emancypowanego syna 
lub oddanego in adoptionem. Natomiast dzieci synów żyjących i znajdu
jących się jeszcze pod władzą ojcowską przechodziły z chwilą śmierci 
dzierżyciela władzy ipso iure pod patria potestas swego ojca.

Ciekawy przypadek stanowiło wyjście spod patria potestas dziecka, 
które objęło wysokie stanowisko sakralne lub państwowe. Stawało się 
tak z chwilą otrzymania przez syna godności flamen Dialis, a przez 
córkę, gdy stała się westalką. W okresie klasycznym uprawniało do tego 
również sprawowanie wyższych urzędów publicznych, były to stanowi
ska: konsula, prefectus urbi, magister militum. Z pewnością było to od
zwierciedleniem tendencji do wysuwania na czoło władzy państwowej 
kosztem prywatnoprawnej władzy pater familias. Wszystkie obowiązki 
o charakterze politycznym były udziałem mężczyzn, bez względu na ich 
pozycję w rodzinie, bowiem w publicznym prawie rzymskim nie było zna
ne pojęcie osoby alieni iuris -  „W sprawach publicznych syn rodziny jest 
traktowany tak jak ojciec rodziny, na przykład gdy sprawuje urząd, gdy 
jest ustanowiony opiekunem”70. Filius familias, mimo iż podlegał władzy 
ojca, na równi z nim mógł sięgać po najwyższe urzędy w państwie. Zatem 
syn znajdujący się pod patria potestas, a jednocześnie piastujący godno
ści państwowe stawał nieraz przed moralnym konfliktem. Przyjęto więc 
takie rozwiązanie, iż w razie sprzeczności między patria potestas a urzę
dową władzą syna, ta pierwsza ulegała niezbędnemu ograniczeniu. Tłu
maczono to w ten sposób, iż pater familias reprezentował tylko jedną

68 W. Bojarski, op. cit., s. 107.
69 Cyt. D. 1,6,4, w: Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń, w opracowaniu I. Zebera, 

Wrocław 1994, s. 51.
70 Cyt. D. 37,15,9 w: ibidem, s. 75.
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rodzinę, zaś za synem stał majestat populi Romani71. Wobec państwa 
odpowiadał indywidualnie każdy obywatel, nie zaś w imieniu całej rodzi
ny pater familias.

Z pomocą wspomnianej wcześniej emancipatio ojciec mógł uwolnić 
swe dzieci spod patria potestas za swego życia w sposób sztuczny. Czyn
ność ta wykształciła się na skutek interpretacji ustawy XII Tablic, „Jeże
li ojciec trzykrotnie wyprowadzi syna na sprzedaż, to niech syn będzie 
uwolniony spod władzy ojca”71 72. Akt emancipatio był przeprowadzany za 
pomocą mancipatio i in iure cessio, w czym przypominał adoptio sensu 
stricte. Oto jak  opisuje emancipatio Gaius: „[...] czynności tej dokonuje 
się w następujący sposób: ojciec sprzedaje komuś syna, ten wyzwala go 
w formie windykacji [...] syn wraca pod władzę ojca, ten znów sprzedał go 
[...], a ten następnie [nabywca] [...] wyzwalał go przez windykację. Po 
dokonaniu tego syn znów wracał pod władzę ojca. Ojciec trzeci raz go 
sprzedaje [...] i z chwilą tej sprzedaży przestaje być [syn] pod władzą 
ojca, choć jeszcze nie był wyzwolony, a znajdował się w stanie sprzedane
go”73. Jak  opisywał Gaius, chcąc uwolnić syna spod swej władzy, ojciec 
sprzedawał go trzykrotnie zaufanej osobie. Z kolei ten wyzwalał chłopca. 
Jednak po trzeciej sprzedaży -  w przypadku córki już po pierwszej -  
wyzwalający zachowałby wobec wyzwalającego takie same uprawnienia, 
jakie miał patron wobec wyzwoleńca. By tego uniknąć, na mocy porozu
mienia reemancypował sprzedane dziecko ojcu, które stawało się już nie 
jego synem, wnukiem czy córką, ale servi loco. Ojciec sam dokonywał 
aktu ostatecznego wyzwolenia, czego nie mógł dokonać wcześniej z po
wodu istniejącej patria potestas, bowiem proste zrzeczenie się władzy 
ojcowskiej nie wywoływało żadnych skutków prawnych. Nad wyzwolo
nym dzieckiem ojciec zyskiwał prawo zbliżone do patronatu. Dalszymi 
konsekwencjami emancipatio było zerwanie przez syna wszelkich więzi 
pokrewieństwa agnacyjnego ze swą rodziną (m.in. tracił prawo dziedzi
czenia). Tak wyzwolona osoba stawała się iure civilis, bez krewnych, jako 
zawiązek nowej rodziny agnacyjnej. Dzieci emancypowanego urodzone 
przed mancypacją pozostawały pod władzą jego pater familias, nato
miast te, które przyszły na świat po emancypacji, wchodziły pod władzę 
swojego ojca.

Decyzje o dokonaniu emancypacji podejmował wyłącznie pater fam i
lias, mógł on np. emancypować nowo narodzonego wnuka, a pozostawić 
pod swą władzą jego ojca (syna). Dziecko, niezależnie od wieku i płci, 
było tylko przedmiotem emancypacji, zatem ani jego zgoda czy wola nie 
były potrzebne. Ten sposób emancypacji funkcjonował jeszcze przez cały 
okres klasyczny, by później zostać zastąpiony reskryptem cesarskim.

71 J. Zabłocki, Kompetencje patres familias..., s. 29.
72 Cyt. za B. Łapicki, Prawo rzymskie, s. 256.
73 Cyt. G. I. 1, 132.
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Praktyka emancypowania dzieci była przejawem rozluźniania się 
dawnej więzi familijnej, ze względu na zachodzące przemiany społeczne 
i ekonomiczne. Emancypacja mogła się stać swojego rodzaju karą, wy
dziedziczeniem jednego syna na rzecz drugiego. Z drugiej strony, dla 
synów umiejętnie zarządzających ojcowskim peculium  była to możliwość 
osiągnięcia samodzielności. Tym bardziej że peculium  pozostawało zwy
kle w rękach emancypowanego jako wyposażenie na dalszą drogę życia.

7. Gdy państwo rzymskie dopiero powstawało, rodzina rzymska była
już ostatecznie ukonstytuowana pod ochroną religii i mores maiorum  
jako specyficzny autonomiczny organizm. Rodzina rzymska była nie tyl
ko instytucją społeczną, lecz w dużej mierze również polityczną74. Pod
stawą jej organizacji była właśnie patria potestas, w której pater familias 
uważany był za obrońcę i karmiciela swoich podwładnych. Owa nieogra
niczona władza pana domu brała swój początek jeszcze z okresu domina
cji wielkich rodów, była jakoby jej kontynuacją zmierzającą do utrzyma
nia jedności i pozycji rzymskiej familias. Podobną silną władzę głowy 
rodziny spotykamy również u starożytnych ludów germańskich czy 
w państwach starożytnej Grecji; oczywiście każde z nich zachowało spe
cyficzne dla swego kręgu kulturowego odrębności75. Można zatem przy
puszczać, iż absolutyzm ojca rodziny sięgał okresu wspólnoty plemien
nej, kiedy to niezwykle ważne było zachowanie własnej tożsamości 
i niezależności. Być może w czasach późniejszych ideą przyświecającą 
jej dalszemu funkcjonowaniu było to, że zawsze pozostawała ona dostęp
na tylko dla tych, którzy legitymowali się posiadaniem obywatelstwa 
rzymskiego.

Istotnie, pierwotna władza ojcowska nad podległymi osobami i ma
jątkiem była właściwie nieograniczona. Z czasem jednak swobodne stoso
wanie najważniejszych i najsurowszych zarazem uprawnień ojcowskich 
zaczęły hamować ograniczenia pozaprawne -  normy sakralne i obyczajo
we, jak też opinia społeczna. Na instytucję patria potestas oddziaływało 
również rozwijające się państwo rzymskie, samo ulegając pewnym jej 
wpływom. Obok rady przybocznej pater familias wyrosła rada przybocz
na króla. Ograniczono porzucanie noworodków, sprzedaż dzieci do niewo
li, stosowanie wobec nich kary śmierci. Objęcie przez syna wysokiej god
ności państwowej uwalniało go spod władzy ojcowskiej w myśl zasady 
publica instituta prioata pietate potiora iudicio. Praktycznie ingerencja 
władzy państwowej w uprawnienia ojca wynikające z patria potestas

74 J. Zabłocki, Rodzina rzymska w świetle Noctes Atticae Aullusa Gelliusa, w: Rodzina 
w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztu
ka, pod red. J. Jundziła, Bydgoszcz 1995, s. 45.

75 M. Kaser, op. cit., s. 64.
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rozpoczyna się nieśmiało już za czasów republiki, by nasilić się za cesar
stwa. Od schyłku republiki obok uprawnień coraz mocniejszy akcent 
kładzie się na obowiązki ojca wobec rodziny (dzieci), odzwierciedla się to 
zarówno w ustawodawstwie cesarskim, jak i w prawie pretorskim76. 
Rzymska władza pater familias, mimo pełnego uznania jej legalności 
i absolutyzmu, z czasem ulegała coraz większym ingerencjom i zahamo
waniom w poszczególnych jej przejawach.

Już ustawa Romulusa zmuszała ojca do zabezpieczania środków 
utrzymania całemu potomstwu. Zatem w tym okresie z pojęciem patria 
potestas próbowano implikować ideę obrony podwładnego przez karmi- 
ciela i chlebodawcę. Ojcu jako naturalnem u obrońcy przysługiwało 
w świetle prawa odszkodowanie za nierozmyślne zabicie dziecka, zaś 
w razie zabicia rozmyślnego -  prawo domagania się kary na winowajcy; 
okaleczenie dziecka dawało ojcu prawo odwetu. Wynikało to z faktu, iż 
jego świętym obowiązkiem była obrona czci oraz wolności i bezpieczeń
stwa osób mu podwładnych (w tym dzieci)77.

Innym ograniczeniem władzy ojcowskiej była rada familijna, której 
udział w pewnych momentach wykonywania uprawnień wynikających 
z patria potestas był wymagany przez prawo. W powyższym szkicu jej 
obecność została zaledwie zasygnalizowana, ale właśnie taka rada fami
lijna, zwana iudicium domesticum (ciało złożone z najbliższych krewnych 
i powinowatych), kontrolowała na swój sposób władzę ojcowską.

W dalszym ewoluowaniu rodziny rzymskiej na pierwsze miejsce wy
suwa się pojęcie pietas, określające nowe granice władzy ojcowskiej, a do
tyczące współżycia rodzinnego jako dobrowolnego i wzajemnego służenia 
(officium pietatis). Pod jej wpływem władza ojca miała stać się władzą 
łagodną, rozumianą jako wrodzona miłość i szacunek łączący dzieci i ro
dziców, obowiązek pieczy i opieki nad dziećmi, równouprawnienia ich 
w dziedziczeniu majątku, jako dobrowolna uległość i pomoc dzieci w sto
sunku do rodziców. Obok pietas pojawia się kolejna zasada -  honestas 
(godność). Ojciec rodziny powinien był w swoim postępowaniu unikać 
uczynków przeciw swej godności czy godności swych podwładnych. 
W okresie klasycznym pietas wraz z ius naturale uważano już za źródło 
prawa, na którym wspierała się władza ojcowska. Jak  wielkiego znacze
nia nabrała pietas, świadczy opisywany przez Papinianusa przypadek: 
„Boski Trajan wymusił emancypację syna, którego ojciec -  wbrew miłości 
-  źle traktował. Później, po śmierci syna, ojciec jako ten, który go spod 
władzy uwolnił, twierdził, że należy mu się [...] majątek spadkowy; jed
nakże [...] odmówiono mu z powodu braku okazywania miłości”78.

76 K. Kolańczyk, op. cit., s. 251.
77 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie..., s. 81.
78 Papinianus, z ks. XI Questiones, D. 37,12, 5.
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Co do swej istoty patria potestas uległa licznym ograniczeniom. Od 
II w. n.e. były one uświęcane przez konstytucje cesarskie i opinie wybit
nych prawników. Już w okresie republiki osłabł wpływ rzymskiej fam i
lias na kształtowanie władzy, dlatego w okresie pryncypatu zauważal
na je s t tendencja do zabezpieczania władzy głowy rodziny wobec 
państwa jako nienaruszalnego prawa. Była to reakcja społeczeństwa 
rzymskiego na postępującą, szczególnie w okresie klasycznym, ingeren
cję cesarzy w ich życie prywatne. Stworzono teorię nietykalności patria  
potestas79. Do końca też władza ojcowska występowała jako wolność 
obywatelska, oparta na normach natury ustrojowej, sięgających swą 
tradycją zarania dziejów.

Tak więc do końca trwania Imperium Romanum pater familias stał na 
czele rodziny rzymskiej. Władza ojcowska była węzłem silnie łączącym 
członków familia, a po śmierci pater familias osoby będące pod jego wła
dzą wstępowały w jego miejsce, przejmując majątek i obowiązek sprawo
wania kultu. Pod względem majątkowym początkowo tworzyli oni samo
istn ie  wspólnotę zwaną consortium ercto non cito. Trwali w niej 
dobrowolnie, jako współdziedzice, aż do przeprowadzenia podziału patri- 
monium  między siebie80.

79 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny..., s. 119.
80 Por. J. Zabłocki, Rodzina rzymska..., s. 50.


