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Bevezetés 
 

 

1. Valamennyi monográfia, mely a római büntetőjog körében született, 

említést tesz Lucius Cornelius Sulla dictator (Kr. e. 82-79) törvényeinek (leges 

Corneliae) jelentőségéről. Ennek ellenére mindez idáig egyetlen olyan értekezés 

sem készült, mely átfogó jelleggel feltárta volna Sulla büntetőjogi 

reformintézkedéseinek társadalmi és politikai hátterét, jogtörténeti előzményeit, a 

dictator célkitűzéseit, s részletesen bemutatta volna a sullai büntetőtörvények 

legfontosabb rendelkezéseit. Dolgozatom ezt a hiányt kívánja némiképp pótolni. 

 

2. Sulla büntetőjogi rendelkezéseinek elemzése előtt elsőként azt kell 

megvizsgálnunk, hogy milyen történelmi körülmények tették szükségessé a 

kiváló hadvezér kivételes hatalommal való felruházását. Ehhez látnunk kell azt a 

történelmi utat, mely a második pun háborútól (Kr. e. 218-202) a Gracchusok 

fellépésén és Marius katonai reformján, továbbá Saturninus, Glaucia és az ifjabb 

Livius Drusus politikai szereplésén, valamint a Jugurtha, a germánok, a 

szövetségesek és a Mithridatész elleni első háborún keresztül egyenesen és 

szükségszerűen vezetett Sulla dictaturájához. A történelmi események 

felvázolásakor elsősorban Appianosz és Plutarkhosz, valamint Sallustius Crispus 

és Velleius Paterculus történeti munkáira támaszkodhatunk. 

A történelmi és politikai háttér bemutatása után a dictator hatalmi 

jogosítványait elemezzük, különös tekintettel Sulla törvényalkotó jogkörére, 

valamint a prosciptiókra, melyek rendkívül sajátos büntetőjogi intézkedések 

voltak. Érdemes továbbá röviden kitérnünk mindazon alkotmányjogi reformokra 

is (pl. a senatus megerősítése, a néptribunusi hatalom korlátozása, a 

hivatalviselés szabályozása, a pénzügyi problémák rendezése stb.), melyek által 

Sulla stabilizálni kívánta a polgárháborús időkben megingott köztársasági 

államrendet. Mindezek vizsgálata szükséges ugyanis ahhoz, hogy felismerhessük 

azokat a politikai célokat, melyek büntetőtörvényeinek megalkotásakor is a 

dictator szeme előtt lebegtek. 
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3. Ezek után térhetünk rá Sulla büntetőjogi rendelkezéseinek elemzésére. 

A communis opinio szerint a dictator hét büntetőtörvényt alkotott (lex de 

repetundis, lex de sicariis et veneficis, lex de ambitu, lex de maiestate, lex de 

peculatu, lex testamentaria nummaria, lex de iniuriis), melyek szorosan 

kapcsolódtak a büntetőbíróságok szervezetét és működését szabályozó további 

sullai törvényhez (lex iudiciaria). A dolgozatom gerincét e nyolc jogszabály 

rendelkezéseinek feltárása képezi. Feladatomat nagyban megnehezíti a források 

rendkívül szűkös volta. Sulla büntetőtörvényeinek egyetlen apró részlete sem 

maradt ránk. 

A nyolc törvény közül kettőnek a létezése is vitatott (lex de ambitu, lex de 

peculatu). Véleményem szerint az olyan jelentős bűntettekre, mint a választási 

vesztegetés (ambitus) és az állami javak elsikkasztása (peculatus), Sulla 

széleskörű büntetőjogi reformintézkedéseinek mindenképpen ki kellett terjednie, 

így e törvények létezése szinte biztosra vehető, s a forrásokból egyes 

rendelkezéseikre is következtetni lehet. 

Sulla törvényei közül három (lex de sicariis et veneficis, lex testamentaria 

nummaria, lex de iniuriis) a császárság hosszú évszázadai alatt is hatályban 

maradt, így e jogszabályok a iustinianusi kodifikáció eredményeiként született 

művekben is helyet kaptak. A Codex és a Digesta szövegeiből azonban csak 

nagyon keveset tudhatunk meg a leges Corneliae eredeti rendelkezéseiről. A 

Codex kizárólag azokat a császári rendeleteket tartalmazza, melyek kiegészítették 

a sullai rendelkezéseket. A Digesta pedig a klasszikus jogtudósok vitás 

kérdésekre adott saját álláspontjait, valamint azokat a senatusi határozatokat és 

császári constitutiókat közli, melyek továbbfejlesztették a törvények eredeti 

szabályait, s melyekre a klasszikus római jog jeles képviselői hivatkoztak 

munkáikban. A posztklasszikus jogtudományi munkák közül a Paulus műveinek 

kivonatos idézeteit tartalmazó Sententiarum libri, valamint a mózesi törvényeket 

az öt klasszikus római remekjogász műveiből vett és egyéb római jogi 

szövegrészekkel összehasonlító Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 

szintén tartalmaz ugyan a sullai törvényekkel foglalkozó fejezeteket, e 
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forrásokból sem lehet azonban többet megtudni a leges Corneliae eredeti 

normáiról. 

A többi öt sullai büntetőtörvényről még kevesebb információval 

rendelkezünk. E jogszabályokat ugyanis megalkotásuk után néhány évtizeddel 

újabb törvények váltották fel: a lex iudiciaria és a lex de ambitu csupán Kr. e. 70-

ig, a lex de repetundis Kr. e. 59-ig, a lex de maiestate Kr. e. 46-ig, a lex de 

peculatu pedig Kr. e. 8-ig volt hatályban. A klasszikus és posztklasszikus 

forrásaink természetszerűleg már csak azokkal a törvényekkel foglalkoznak, 

melyek az adott szabályozási tárgyban a sullai törvények helyébe léptek. 

Az irodalmi források sem sokkal használhatóbbak jogi forrásainknál. A 

történetírók szinte semmit sem mondanak Sulla büntetőtörvényeiről. Egyedül 

Cicero az, akinek perbeszédeiből következtetni lehet a dictator törvényeinek 

egyes rendelkezéseire. A neves szónok tudomásunk szerint öt olyan 

büntetőperben látta el a vád ill. a védelem feladatát, melyet Sulla törvénye 

alapján folytattak le. Ilyen volt Kr. e. 70-ben a Verres, Kr. e. 69-ben a Fonteius és 

Kr. e. 59-ben a Flaccus elleni per, mely esetekben a lex de repetundis alapján 

jártak el, továbbá Kr. e. 81-ben vagy 80-ban a Roscius Amerinus és Kr. e. 66-ban 

a Cluentius Habitus elleni eljárás, melyeket a lex de sicariis et veneficis szerint 

folytattak le. Sajnos azonban Cicero a fennmaradt vád-, illetőleg 

védőbeszédeiben – a mai ember számára teljesen érthetetlen módon – szintén 

csak nagyon kevésszer utal a vád tárgyává tett bűncselekményeket szabályozó 

törvény előírásaira. 

Vizsgálatainkat – legalább is nagyvonalakban – mindenképpen ki kell 

terjesztenünk a sullai reformok előzményeire és a dictatura éveit követő későbbi 

jogalkotás eredményeire is. Az előzményekből, vagyis az egyes 

bűncselekményeket szabályozó Sulla előtti törvények ismert rendelkezéseiből 

következtethetünk arra, hogy mi az, amit a dictator hozzátehetett a római 

büntetőjog régi szabályaihoz, s mik azok az elemek, melyeket saját törvényeibe 

is mindenképpen be kellett építenie. A későbbi jogszabályok vizsgálatából pedig 

visszakövetkeztethetünk arra, hogy mi az, amit e törvények Sulla 

rendelkezéseiből vehettek át, illetőleg mik azok a szabályok, amelyeket később 
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vezettek be, s ebből következően melyek azok a normák, melyeket még nem 

tartalmazhattak a dictator törvényei. 

 

4. Az egyes törvények vizsgálatakor számos olyan problémára kell választ 

találnunk, melyek vitatottak a szakirodalomban. A lex iudiciaria-ról keveset 

tudunk, legfontosabb rendelkezése az volt, hogy a büntetőbíráskodást a 

senatorok monopóliumává tette. Ezzel kapcsolatban az a kérdés vitatott, hogy e 

rendelkezés kizárólag az oligarchikus restaurációt szolgálta-e, vagy politikai 

célok helyett szakmai szempontok is vezérelték Sullát? 

A lex de repetundis szabályaival kapcsolatban a legfőbb problémát a 

törvény által meghatározott büntetés jelenti: egyesek a száműzetés, mások a 

pénzbüntetés mellett érvelnek. A pénzbüntetés pártolói között további vita 

tárgyát képezi a szankció mértéke: a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány 

hányszorosa volt a büntetés? 

A lex de sicariis et veneficis tartalmáról tudunk viszonylag a legtöbbet. Itt 

kérdéses a crimen inter sicarios és a veneficium elbírálására felállított állandó 

törvényszékek száma és hatásköre, a bűntettek passzív alanyainak köre, illetve a 

bírói vesztegetéssel kapcsolatosan az elkövetők köre. E törvény szankciója is 

vitatott: halálbüntetés vagy száműzetés várt-e az elkövetőkre? 

A lex de ambitu-val kapcsolatban már említettük, hogy többen a törvény 

létezését is vitatják. További kérdés, hogy mióta működött Rómában a választási 

vesztegetések esetén eljáró quaestio perpetua? Esetleg Sulla állította fel az első 

ilyen bíróságot? Végül miről rendelkezhetett a dictator e bűncselekmény 

körében? 

A lex de maiestate előírásairól viszonylag több információ áll 

rendelkezésünkre. Itt sem egyértelmű azonban a bűntettet elbíráló állandó 

törvényszék felállításának időpontja. Vitatott, hogy a sullai törvény magába 

olvasztotta-e a korábbi leges de maiestate rendelkezéseit. További kérdések: 

helyesen érvelnek-e azok, akik szerint e jogszabály alapján kizárólag volt 

hivatalnokok ellen lehetett eljárni? Lehetővé tette-e a törvény a szabad 

személyek kínvallatását, vagy ez csak a császárkorban vált lehetségessé? 
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Engedélyezte-e Sulla a rabszolgák uruk elleni kínvallatását? Végül az egyik 

legfőbb problémát itt is a törvény szankciója képezi: halállal vagy száműzetéssel 

sújtották-e a crimen maiestatis elkövetőit? 

A lex de peculatu tartalmáról olyan keveset tudunk, hogy többen e törvény 

létezését is megkérdőjelezik. Itt is problémaként merül fel a quaestio perpetua 

létrehozásának időpontja, valamint e törvényszék hatásköre Sulla általi 

kiterjesztésének lehetősége. Vitatott továbbá az is, hogy magánszemély 

elkövethetett-e peculatust, vagy csak magistratusok valósíthatták meg e 

bűntettet? 

A császárkorban a lex testamentaria nummaria által szabályozott 

tényállások körét terjesztették ki a legszélesebb körben. A törvény eredetileg 

jóval kevesebb tényállást tartalmazott. Dr. Zlinszky János professzor úr hívta fel 

a figyelmemet arra, hogy a sullai törvény még nem rendelkezhetett végrendelet-

hamisításról, hanem csak a tabulae testamenti hamisításáról, mivel  e táblák 

Antoninus Pius császár uralkodása előtt nem minősültek írásbeli végrendeletnek, 

csupán a testamentum per aes et libram megtörténtének bizonyítékául szolgáltak. 

A szakirodalomban így mindenki pontatlanul fogalmaz, aki azt állítja, hogy a 

sullai törvény a pénzhamisítás esetei mellett a végrendelet-hamisítás tényállásait 

tartalmazta. A pénzhamisítással kapcsolatban szintén felmerül néhány probléma: 

ilyen például az, hogy már Sulla is büntette-e az aranyérmék hamisítását vagy 

csak a császárkorban vált e cselekmény büntetendővé? 

A lex de iniuriis szabályai talán a legvitatottabbak. A legalapvetőbb 

kérdést az képezi, hogy a törvény alapján formuláris vagy quaestiós eljárásnak 

volt-e helye? Ha a quaestiós eljárást fogadjuk el, akkor további problémát jelent, 

hogy állandó vagy egy esetenként felállított, ad hoc bíróság járt-e el ezekben az 

ügyekben? Kérdéses, hogy a crimen iniuriae tényállásköre kiterjedt-e az írásbeli 

becsületsértés és rágalmazás eseteire? E bűncselekmény büntetése is vita tárgyát 

képezi: a törvény alapján száműzetéssel vagy pénzbüntetéssel sújtották az 

elkövetőket? Ha pénzbüntetés volt a szankció, az fix összeget vagy a 

bűncselekmény tárgyi súlyához igazodó, becsléssel megállapított összeget 

jelentett? Végül hogyan viszonyult egymáshoz az actio ex lege Cornelia de 
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iniuriis és a praetori actio iniuriarum: helye volt-e e keresetek párhuzamos 

megindításának vagy azok kölcsönösen kizárták egymást? A dolgozat központi 

része ezekre a kérdésekre igyekszik választ találni. 

 

5. Sulla egyes büntetőtörvényeinek elemzése után összegezhetjük 

megállapításainkat: milyen célok vezérelték a dictatort jogalkotó tevékenysége 

során, s mennyiben sikerült számára e célokat megvalósítani? Hogyan 

értékelhetjük összességében Sulla büntetőjogi reformjait? Tekinthető-e a római 

büntetőjog kodifikációjának a dictator alkotása, vagy jóval kevesebbre kell 

értékelnünk Sulla törvényalkotó munkáját? Az értekezés záró fejezetének 

tartalmát e problémák vizsgálata képezi. 
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I. 

A reformok történelmi és politikai háttere 
 

 

A) A Gracchusoktól Sulláig 

 

1. Róma a második pun háború kitörését követő alig egy évszázad alatt az 

egész Földközi-tenger medencéjén uralkodó világbirodalommá vált. 

Megsemmisítette Makedóniát és Karthágót, meggyengítette a Szeleukida 

Birodalmat, elfoglalta az Ibériai-félsziget nagy részét és meghódította 

Görögországot. A római állam az uralma alá vetett területeket – Hispania citerior 

és ulterior, Macedonia, Africa és Asia néven – tartományokká szervezte. E 

hirtelen külpolitikai változás beláthatatlan gazdasági és társadalmi 

következményekkel járt.∗1 Róma szinte kimeríthetetlen nyersanyagkészletre, a 

hadifoglyok révén nagy tömegű olcsó munkaerőre, a termékei számára pedig 

óriási felvevőpiacra tett szert. Korlátlan lehetőségek nyíltak a befektetésre, a 

vállalkozói tevékenységre és a pénzgazdálkodásra. E gazdasági változások 

hatására a társadalmi rétegződés elmélyült. 

A senatori arisztokrácia (ordo senatorius) tagjai mint katonai vezetők, s 

tartományi helytartók óriási vagyonra tettek szert, melyet itáliai földbirtokba és 

rabszolgákba fektettek. A gazdasági hatalmuk növekedése mellett igyekeztek 

megtartani politikai vezető szerepüket is, s minden felhasználható eszközzel 

gátolták azt, hogy rajtuk kívülállók töltsenek be magas állami tisztségeket: a Kr. 

e. II. század folyamán az ún. homines novi száma rendkívül alacsony volt.2 

A társadalom második rendjévé a vállalkozói tevékenységet folytató 

lovagok szerveződtek (ordo equester). Állami megbízatásokat vállaló társaságaik 

(societates publicanorum) gondoskodtak a hadsereg ellátásáról és különböző 

                                                        
∗ A lábjegyzetekben – az egyes szerzők neve után – zárójelben feltüntetett számok azt jelölik, hogy a 
hivatkozott művek milyen sorszám alatt szerepelnek az irodalomjegyzékben. 
1 Vö. ALFÖLDY (4) 35skk. 
2 Vö. Sall. Iug. 63,6-7. 
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közmunkák elvégzéséről. Haszonbérbe vették az állami bányák kitermelését, a 

kereskedelmi vámok behajtását és az adók beszedését.3 Pénzügyleteik révén nagy 

vagyonra tettek szert és fényűző életmódot folytattak. 

A római parasztság mindeközben fokozatosan tönkrement. Ez a réteg 

viselte a háború legtöbb terhét, a zsákmányból azonban csak keveset kapott.4 A 

kisbirtokosok nem bírták a versenyt a latifundiumaikon olcsó rabszolgaerővel 

racionálisabban gazdálkodó arisztokratákkal szemben: egyre többen eladósodtak 

és elvesztették földjüket.5 A tönkrement parasztok földjeit a megfelelő tőkével 

rendelkező nagybirtokosok felvásárolták vagy – sok esetben – önhatalmúlag 

elfoglalták.6 

Az elszegényedett földművesek egy része a latifundiumokra szegődött 

napszámosként (mercennarii, operarii), míg mások Rómába özönlöttek, ahol 

adományokból és alkalmi munkákból tartották fenn magukat, és szavazataikkal a 

comitián bárkit támogattak, aki ígéretet tett szociális helyzetük javítására.7 

 

2. Az arisztokraták közül Ti. Sempronius Gracchus ismerte fel 

legvilágosabban azt, hogy a római hadsereg nem képes megvédeni a birodalom 

határait, ha a katonaság utánpótlásának legfőbb bázisát képező itáliai parasztság 

elsorvad. Gracchus a probléma megoldását az agrárreformban látta, melynek 

megvalósítása céljából a Kr. e. 133. évre néptribunusszá választatta magát, s a 

senatus heves ellenállásával dacolva elfogadtatta a népgyűléssel 

törvényjavaslatát, mely lényegében a régi lex Licinia Sextia de modo agrorum 

egyes rendelkezéseit újította fel.8 Mikor Gracchus a következő évre is tribunus 

plebisszé jelöltette magát, hogy ily módon mind saját személye védelmét, mind a 

földtörvény végrehajtását biztosítsa, ellenfelei azzal vádolták, hogy 

                                                        
3 E nyereséget hajszoló újgazdagok többsége tisztességtelen szerencselovag volt. A tartományok lakosait 
gátlástalanul kizsákmányolták, s gyakran a római államot is megkárosították (vö. Liv. 25,3). 
4 Vö. Sall. Iug. 41,7. 
5 Vö. App. bell. civ. 1,7,29. 
6 Vö. Sall. Iug. 41,8. 
7 Vö. ALFÖLDY (4) 41. 
8 Vö. Plut. T. Gracch. 8-13; App. bell. civ. 1,9-12; Vell. 2,2. 
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egyeduralomra tör: tömegverekedést provokáltak, s a tribunust háromszáz 

hívével együtt meggyilkolták.9 

 

3. Kilenc évvel később néptribunusszá választották C. Sempronius 

Gracchust, aki nyomban hozzálátott bátyja művének folytatásához. Céljainak 

elérése érdekében széles körű ellenzéket kívánt létrehozni a senatusszal szemben: 

a Kr. e. 123-ban ill. – újraválasztása után – 122-ben előterjesztett 

törvényjavaslataival a városi plebsen és a vidéki kisbirtokosokon kívül a lovagok, 

a hadsereg és az itáliai szövetségesek bizalmát és támogatását is igyekezett 

elnyerni.10 

A senatus erre néptribunusszá választatta saját jelöltjét, M. Livius Drusust, 

aki demagóg ígéreteivel, a gracchusi reformoknál is radikálisabb javaslataival – 

melyekből később semmi sem valósult meg – maga mellé állította collegája 

híveit.11 Gaius Gracchus fokozatosan veszített népszerűségéből, s a 121. évre már 

nem választották meg tribunusnak. Az optimaták ekkor nyíltan támadni kezdték 

azokat a törvényeket, amelyeket Gracchus részvételével hoztak.12 A 

népgyűléseken egyre viharosabbakká váltak a viták. Végül a senatus a 

robbanásig feszült légkörben felhatalmazta L. Opimius consult, hogy mindent 

tegyen meg a köztársaság védelmére.13 A consul fegyvereseket gyűjtött, s az 

utcai harcokban mintegy 3000 embert gyilkoltatott meg a néppártiak közül. 

Gracchusnak sikerült elmenekülnie, de végül rabszolgájával megölette magát.14 

A Gracchusok kísérlete a római társadalom belső konfliktusainak megoldására 

ily módon kudarcba fulladt: mind a parasztság, mind a hadsereg, mind a 

szövetségesek problémája megoldatlan maradt. 

 

4. A római nemesség (nobilitas) komoly tekintélyt vívott ki magának, 

amikor a második pun háborúban bebizonyította, hogy kiválóan ért a 
                                                        
9 Vö. Plut. T. Gracch. 19; App. bell. civ. 1,16,70; Flor. 3,14. 
10 Vö. Plut. C. Gracch. 5-6; App. bell. civ. 1,21-23. 
11 Vö. Plut. C. Gracch. 8-9; App. bell. civ. 1,23,101. 
12 Vö. Plut. C. Gracch. 13. 
13 Vö. Plut. C. Gracch. 14. Ez volt Rómában az első ún. senatus consultum ultimum. 
14 Vö. Plut. C. Gracch. 17; App. bell. civ. 1,26,117; Vell. 2,6,5. 
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hadvezetéshez és eredményesen intézi az állam külügyeit. A Gracchusok utáni 

senatusból azonban e képességek már láthatóan hiányoztak. A Kr. e. II. század 

utolsó évtizedeiben a római seregeket a germán csapatok többször is legyőzték. 

A senatus tagjainak korruptsága és tehetségtelensége világosan megmutatkozott 

a Jugurtha elleni háborúban (Kr. e. 112-105).15 

Kr. e. 109-ben Q. Caecilius Metellus consult bízták meg a hadműveletek 

irányításával, aki seregével felvette a harcot Jugurtha ellen, s benyomult Numidia 

belsejébe. A következő évben – a római plebs és a lovagrend egy részének 

nyomására – Metellus legatusát, Gaius Mariust választották consullá, s rábízták a 

háború folytatását.16 

Marius – aki ALFÖLDY rendkívül találó megállapítása szerint “a 

kisebbségi komplexusokkal küszködő és egyéni teljesítményeire büszke, sikeres 

homo novus mintapéldánya volt”17 – nyomban hozzálátott a hadsereg 

átszervezéséhez.18 Reformjának lényege az állandó zsoldoshadsereg kialakítása 

volt. Katonai szolgálatot eddig csak a földbirtokkal rendelkező polgárok 

teljesítettek, akik számára a katonai szolgálat állampolgári kötelezettség volt 

(munus militiae). Marius – szakítva e hagyománnyal – önkénteseket toborzott a 

vagyontalan polgárok (proletarii) közül, akik a hadseregbe való belépésükkel 16 

éves szolgálatot vállaltak, ellátásuk mellett zsoldot kaptak, s a szolgálat leteltével 

földjuttatásra tarthattak igényt. A paraszthadsereg így hivatásos hadsereggé vált. 

E mariusi reform messzemenő politikai következményekkel járt. A hadsereg 

szorosabban kapcsolódott parancsnokához, különösen, miután egyre gyakoribbá 

vált a hadvezér imperiumának többszöri meghosszabbítása. A seregét 

zsákmányhoz és földhöz juttató sikeres katonai parancsnokot a zsoldosok 

nemcsak külső háborúkban voltak készek híven szolgálni: vezérüket szükség 

esetén támogatták politikai törekvéseiben is. 

                                                        
15 Jugurtha híres szavai jól kifejezik Róma államférfiainak korruptságát: “Urbem venalem et mature 
perituram, si emptorem invenerit – Eladó város ez, s el is kel hamarosan, ha vevője akad” (Sall. Iug. 
35,10; Kurcz Á. ford.). 
16 Vö. Sall. Iug. 84; Vell. 2,11,2; Flor. 3,1. 
17 ALFÖLDY (4) 38. 
18 Vö. Plut. Mar. 9. 
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Marius új seregével győzelmet aratott Jugurtha csapatai felett. Ez a 

hadsereg reformján túl nem kis részben a hadvezér quaestorának, L. Cornelius 

Sullának volt köszönhető, akinek – diplomáciai tárgyalások útján – sikerült 

rávennie Jugurtha apósát, Bocchus mauretaniai királyt saját veje 

kiszolgáltatására.19 

Mariust röviddel e győzelme után – a Kr. e. 104. évre – újra consullá 

választották, s megbízták az északról dél felé vonuló kimberek és teutonok elleni 

hadjárat vezetésével.20 Marius zsoldosaitól mindkét barbár törzs rövid időn belül 

megsemmisítő vereséget szenvedett. A háború évei alatt (Kr. e. 104-101) a 

hadvezért honfitársai – eltérve a hagyományoktól – újból és újból felruházták a 

consuli hatalommal.21 

 

5. Marius consuli hivatalát szerette volna a kimber-teuton háború után is 

megőrizni, s ezért Kr. e. 101-ben szövetségre lépett a néppárt két vezetőjével, L. 

Appuleius Saturninusszal és C. Servilius Glauciával.22 Megállapodtak abban, 

hogy a következő évben Marius – immáron hatodik alkalommal – consul lesz, 

míg Glaucia a praetori, Saturninus pedig – másodízben – a néptribunusi 

tisztséget tölti be. A választások során mindhárman elérték céljukat, igaz, csak 

vérontás árán: Saturninus vetélytársát a felizgatott tömeg meggyilkolta. 

A néptribunus javaslatára földhöz juttatták Marius kiszolgált katonáit (lex 

Appuleia agraria),23 s coloniákat alapítottak különböző tartományokban (lex 

Appuleia de coloniis in Siciliam Achaiam Macedoniam deducendis).24 A néppárti 

politikusok ezek után már a következő választásokra készültek: Saturninus 

harmadszorra is a néptribunusságot, Glaucia pedig a consulságot akarta elnyerni. 

Céljukat ismét csak vérontás árán tudták elérni: ezúttal Glaucia riválisát verte 

agyon a felzaklatott tömeg. A politikai erőszak e megnyilvánulását a senatus már 

nem nézhette tétlenül: ismét kihirdették a “szükségállapot”-ot (újabb senatus 
                                                        
19 Vö. Sall. Iug. 113; Plut. Mar. 10; Sulla 3; Vell. 2,12,1. 
20 Vö. Sall. Iug. 114; Plut. Mar. 12; Vell. 2,12,2; Flor. 3,3. 
21 Vö. Plut. Mar. 14 és 22; Vell. 2,12,3-6. 
22 Vö. Plut. Mar. 28. 
23 Vö. Plut. Mar. 29; App. bell. civ. 1,29. 
24 Vö. Cic. Balb. 21,48. 
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consultum ultimum), s a még hivatalban lévő Mariust bízták meg a rend 

helyreállításával. 

Mariusnak döntenie kellett: vagy azok mellé áll, akik eddig támogatták, 

vagy végez saját szövetségeseivel. A consul – némi ingadozás után – az utóbbit 

választotta. A Forumon véres összetűzésre került sor, melynek során Saturninust 

és Glauciát meggyilkolták.25 Marius ezzel elvesztette a nép bizalmát. Mivel a 

senatus előtt korábbi lépései kompromittálták, politikai karrierje összeomlott, s jó 

ideig nem szerepelhetett a közéletben. A senatus pedig kihasználta a néppárt 

meggyengülését: Saturninus törvényeit hatályon kívül helyezték, híveit pedig 

bíróság elé állították. 

 

6. A Kr. e. 91. évre M. Livius Drusust – C. Gracchus egykori ellenfelének 

fiát – választották néptribunusszá.26 A szilárd jellemű politikus a senatorok és a 

lovagok egységének megteremtését, a plebs radikális mozgalmainak leszerelését 

és a római polgárjog kiterjesztését tűzte ki célul.27 Javaslataival azonban sem a 

senatorok, sem a lovagok nem értettek egyet. A legszélesebb körű ellenzést 

Drusus azon indítványa váltotta ki, amely meg kívánta adni a római polgárjogot a 

szövetségeseknek (rogatio Livia de civitate sociis danda).28 E javaslatot 

valószínűleg nem is bocsátották szavazásra. Drusus nem sokkal élte túl e 

kudarcát: a tribunust hamarosan – rejtélyes körülmények között – 

meggyilkolták.29 

 

7. A polgárjog kiterjesztésének ügyét felkaroló Drusus meggyilkolásának 

hírére kitört a három évig (Kr. e. 90-88) tartó szövetséges-háború (bellum 

sociale). A lázadóknak azt az ajánlatát, hogy leteszik a fegyvert, ha megkapják a 

polgárjogot, a rómaiak elutasították, és a római társadalom valamennyi csoportja 

egyesült az italicusok ellen.  

                                                        
25 Vö. Plut. Mar. 30; App. bell. civ. 1,32,145; Vell. 2,12,6; Flor. 3,16. 
26 Vö. Vell. 2,13,1. 
27 Vö. App. bell. civ. 1,35. 
28 Vö. Vell. 2,14,1; Flor. 2,5. 
29 Vö. App. bell. civ. 1,36,164; Vell. 2,14,1; Flor. 3,17. 
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A háború első évében a harcok váltakozó eredményekkel folytak. A 

szövetségesek győzelmeinek hatására Róma engedményekre kényszerült: az év 

végén megadták a római polgárjogot azoknak a szövetségeseknek, akik addig 

kitartottak Róma mellett (lex Iulia de civitate latinis et sociis danda).30 A 

következő évben mindazok elnyerték a polgárjogot, akik két hónapon belül 

letették a fegyvert (lex Plautia Papiria de civitate sociis danda).31 Külön 

törvénnyel adták meg – szintén 89-ben – a latin jogot Észak-Itália (Gallia 

Cisalpina) lakóinak (lex Pompeia de transpadanis).32 

Ezek az intézkedések egyenetlenséget keltettek a lázadók táborában. 

Döntő fordulatot a háború menetében a 88. év hozott, amikor – Q. Pompaedius 

Silo, kiváló marsus hadvezér eleste után – a római seregek fokozatosan 

felülkerekedtek a szövetséges csapatokon. Róma a végső győzelem után 

érvényben hagyta a 90-89. évi törvényeket. Annak érdekében azonban, hogy az 

új polgárok politikai befolyását csökkentsék, a 35 tribus közül csak nyolcba 

osztották be őket.33 Mivel magánjogi vonatkozásban ez nem jelentett korlátozást, 

az italicus népek végül is elérték legfőbb céljukat. 

 

8. Még véget sem értek a harcok Itáliában, amikor Róma háborút indított 

VI. Mithridatész Eupatór pontoszi király ellen, aki veszélyeztette a római uralmat 

a keleti provinciákban. Az ún. első mithridatészi háború (Kr. e. 89-85) a keleti 

uralkodó gyors győzelmeivel kezdődött: seregével elfoglalta Asia-provinciát és a 

környező államokat. 

 A senatus Rómában a 88. évre consullá választott arisztokrata származású 

Sullát bízta meg a Mithridatész elleni háború vezetésével, ami heves ellenzést 

váltott ki a lovagrend tagjainak körében. A lovagok – üzleti érdekeik védelmében 

– szívesebben látták volna, ha saját körükből származó hadvezér veszi kézbe az 

irányítást, s e cél elérése érdekében újra összefogtak a néppárt képviselőivel. A 

lovagrend bizalmát élvező Marius bejelentette igényét a parancsnoki tisztségre, 

                                                        
30 Vö. Cic. Balb. 8,21; App. bell. civ. 1,49; Gell. 4,4,3. 
31 Vö. Cic. Arch. 4,7; fam. 13,33; Vell. 2,16-17; App. bell. civ. 1,53. 
32 Vö. Dio 37,9,3. 
33 Vö. App. bell. civ. 1,49,215; Vell. 2,21,2. 
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és szövetségre lépett a néppárt vezető politikusával, P. Sulpicius Rufus 

néptribunusszal.34 

Sulpicius Rufus a következő javaslatokat terjesztette a népgyűlés elé: 

engedélyezzék mindazok visszatérését, akiket Saturninus ügyével kapcsolatban 

száműztek; zárják ki a senatusból azokat, akiket 2000 denariusnál nagyobb 

adósság terhel; a polgárjoggal felruházott itáliaiakat osszák be mind a 35 

tribusba; s végül nevezzék ki Mariust a keleti hadjárat főparancsnokává. A 

tribunus javaslatait a comitia – fegyveres erőszak hatására – elfogadta: 

visszahívták a száműzötteket (lex Sulpicia de revocandis vi eiectis),35 jelentősen 

meggyengítették a senatust (lex Sulpicia de aere alieno senatorum),36 az új 

polgárokat beosztották valamennyi választókerületbe (lex Sulpicia de novorum 

civium libertinorumque),37 Mariust pedig proconsuli hatalommal ruházták fel és 

– érvénytelenítve a senatus korábbi döntését – megbízták a Mithridatész elleni 

háború vezetésével (lex Sulpicia de bello Mithridatico C. Mario decernendo).38 

 A Nola mellett állomásozó Sullát két katonai tribunus értesítette a comitia 

döntéséről. Sulla nyomban összehívta katonáit és tájékoztatta őket a helyzetről. A 

katonák haragra gerjedtek, hiszen gazdag zsákmányra számítottak, s joggal 

tarthattak attól, hogy Marius saját embereiből másik hadsereget szervez. 

Dühükben a népgyűlés követeit meglincselték és arra kérték parancsnokukat, 

hogy vezesse őket Róma ellen.39 A consul erre hat legiónak azonnal parancsot 

adott az indulásra.40 A sereg – melyhez Sulla consultársa, Pompeius Rufus is 

csatlakozott – gyorsan haladt előre és heves harcok után elfoglalta Rómát.41 

Marius Afrikába menekült,42 Sulpicius Rufust megölték, s törvényeit eltörölték.43 

                                                        
34 Vö. Plut. Mar. 34; App. bell. civ. 1,55,242; Vell. 2,18,2. 
35 Vö. Vell. 2,18,6. 
36 Vö. Plut. Sulla 8. 
37 Vö. Vell. 2,18,6; App. bell. civ. 1,55-56; Plut. Sulla 8. 
38 Vö. Vell. 2,18,5-6; App. bell. civ. 1,56; Flor. 2,9,6; Plut. Mar. 34; Sulla 8; Val. Max. 9,7. 
39 Vö. Plut. Mar. 35; Sulla 9; App. bell. civ. 1,57,252. 
40 “Sulláé volt az első, római polgárokból álló sereg, amely ellenséges szándékkal vonult saját hazája 
ellen” – írja Appianosz (App. bell. civ. 1,60,269; Hahn I. ford.). 
41 Vö. Plut. Sulla 9; Vell. 2,19,1. 
42 Vö. Plut. Mar. 35-40. 
43 Vö. App. bell. civ. 1,60,272. 
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“Sulla, aki elsőként foglalta el fegyverrel a várost, és akár királyi hatalmat 

is gyakorolhatott volna, most, miután ellenségeit megbüntette, önként letette 

erőszakkal szerzett hatalmát” – olvashatjuk Appianosznál.44 A nép a Kr. e. 87. 

évre egy gyenge képességű, s az államügyekben teljesen járatlan optimatát, Cn. 

Octaviust, és egy közismert néppárti politikust, L. Cornelius Cinnát választotta 

consullá. E választási eredményből is jól látszik, hogy Sulla a legcsekélyebb 

mértékben sem élt vissza hatalmával; megelégedett azzal, hogy az új consulok 

esküvel kötelezték magukat a hozzá való hűségre.45 Az állam belső ügyeinek 

rendezése után Sulla azonnal megindult seregével Mithridatész ellen. 

 

 9. Alig hagyta el a hadsereg Rómát, Cinna – esküjét megszegve – vád alá 

helyeztette Sullát, és kísérletet tett az államrend megváltoztatására. Két 

törvényjavaslatot terjesztett elő: az egyik – felújítva Sulpicius Rufus törvényét – 

az itáliai új polgárokat beosztotta mind a 35 választókerületbe, a második pedig 

visszahívta a Sulla által száműzött polgárokat.46 Előbb az elsőt akarta a 

népgyűléssel megszavaztatni, hogy így – a Rómába hívott új szavazók 

segítségével – a második javaslat elfogadását is biztosítsa. Az új polgárok 

politikai helyzetének javításával azonban a városi plebs most sem értett egyet. 

Cinna ezért erőszakhoz folyamodott, s fegyvereseivel betört a szavazók közé. Ezt 

már Octavius consul sem nézhette tétlenül, s – az optimaták követelésére – ő is 

fegyvert ragadott: megszállta a Forumot, és Cinnát embereivel együtt kiverte a 

Városból.47 

Cinna – akit távollétében megfosztottak hivatalától – csakhamar jelentős 

hadsereget szervezett és Róma ellen vonult. Csatlakozott hozzá Marius is, aki 

felfegyverzett rabszolgákból, itáliaiakból és a visszatért száműzöttekből szintén 

komoly haderőt kovácsolt össze.48 Bekerítették Rómát, s szabadságot ígértek a 

                                                        
44 App. bell. civ. 1,63,281; Hahn I. ford. 
45 Vö. Plut. Sulla 10. 
46 Vö. App. bell. civ. 1,64,289. 
47 Vö. App. bell. civ. 1,65. 
48 Vö. Plut. Mar. 41. 
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hozzájuk átszökő városi rabszolgáknak.49 Az éhínségtől szorongatott város 

elfoglalása után megkezdődött a kegyetlen leszámolás a Sulla-pártiakkal.50 

A Kr. e. 86. évre Mariust és Cinnát választották consullá,51 Marius hetedik 

consulsága azonban csak néhány napig tartott: az idős politikus január közepén 

meghalt.52 Sullát megfosztották imperiumától, és a Mithridatész elleni hadjárat 

vezetését L. Valerius Flaccusra bízták, aki Marius halála után lett consul.53 

 

10. Sulla ezalatt folytatta keleti hadműveleteit. Boiótiában, majd Athén 

bevétele után Khaironeia és Orkhomenosz mellett győzelmet aratott a pontoszi 

király seregei felett.54 Közben Valerius Flaccus serege is partra szállt 

Görögországban.55 A consul – mivel nem bízott katonáinak hűségében – 

tartózkodott a Sullával való összecsapástól és Macedonia felé indult. Az úton 

csapatai közt zendülés tört ki; Flaccust megölték, a hadsereg élére pedig C. 

Flavius Fimbria legatus került.56 A Propontisznál szétverték Mithridatész 

csapatait, s elfoglalták Pergamont. Ekkorra Sulla quaestorának, L. Licinius 

Lucullusnak sikerült hajóhadat szerveznie, s így lehetségessé vált Sulla kisázsiai 

partraszállása. Ezt felismerve Mithridatész béketárgyalásokat kezdeményezett. A 

békét Dardanosz városában kötötték meg: a szerződés értelmében Mithridatész 

kiürítette a háborúban elfoglalt területeket, átadta flottája egy részét, és 3000 

talentum hadisarcot fizetett.57 

 A békekötés után Sulla Fimbria ellen vonult, s bekerítette táborát. Fimbria 

katonái megtagadták parancsnokuknak az engedelmességet, mire az öngyilkos 
                                                        
49 Vö. App. bell. civ. 1,69,316. 
50 Vö. App. bell. civ. 1,71,331. Az öt napig tartó öldöklés során Octavius consul is életét vesztette (App. 
bell. civ. 1,71,328). “Sok mást is törvénytelenül kivégeztettek a pártvezérek az ellenpárt tagjai közül. 
Sokakat száműztek, másoknak vagyonát kobozták el, sok személyt rangjától fosztottak meg. A Sulla alatt 
hozott törvényeket érvénytelenítették. Magának Sullának valamennyi személyes párthívét megölték, házát 
lerombolták, vagyonát elkobozták, őt magát pedig ellenségnek nyilvánították. Felesége és családja az 
őket kutató üldözők elől csak nagynehezen menekült el” – írja Appianosz (App. bell. civ. 1,73,339-340; 
Hahn I. ford.). Marius kegyetlensége nem ismert határt (Plut. Mar. 43). 
51 Vö. Plut. Mar. 45. 
52 Vö. Plut. Mar. 46. 
53 Vö. Vell. 2,23,2. 
54 Vö. Plut. Sulla 16-19 és 21; App. bell. civ. 1,76,347. 
55 Vö. Plut. Sulla 20. 
56 Vö. Vell. 2,24,1. 
57 Vö. Plut. Sulla 24; Vell. 2,23,6.; Strab. 13,1,28. 
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lett, s legiói átálltak Sullához.58 Ezek után Sulla levelet intézett a senatushoz, 

melyben világosan kijelentette, hogy törvénytelennek tekinti a néppárt uralmát, s 

rövidesen megindul seregével, hogy helyreállítsa Rómában a jogrendet.59 

Cinna és collegája, a szintén marianus Cn. Papirius Carbo erre – félredobva 

minden alkotmányos elvet – önhatalmúlag a következő évre is consullá 

nyilvánította magát, s a senatus tilalma ellenére – egész Itáliát bejárva – sereget 

gyűjtött.60 A katonák között azonban lázadás tört ki: nem akartak Sulla ellen 

harcolni, megtagadták az engedelmességet és Cinnát felkoncolták.61 Az új consul 

Marius fia lett, ami újabb alkotmánysértést jelentett: az ifjú C. Marius az előírt 

életkort még nem töltötte be (megválasztásakor mindössze 26 éves volt), s 

előzőleg semmiféle hivatalt sem viselt.62 A két consul folytatta a készülődést a 

polgárháborúra, s újabb csapatokat toborzott Sulla ellen. 

 

11. Sulla Kr. e. 83 tavaszán 40.000 főnyi sereggel partra szállt Itáliában, 

ahol több tekintélyes optimata csatlakozott hozzá jelentős katonai erővel.63 A 

sereg számos kisebb összecsapásban aratott győzelem után jutott el Róma 

falaihoz. A marianusok egyre jobban kétsége estek, s fokozták a terrort. L. Iunius 

Brutus Damasippus praetor – az ifjú Marius parancsára – összehívta a senatust, 

és szörnyű vérfürdőt rendezett: mindenkit lemészároltatott, akiről azt feltételezte, 

hogy Sulla pártján áll.64 

Sulla és a marianusok döntő összecsapására Kr. e. 82. november 1-jén 

került sor a Porta Collinánál, ahol Sulla serege elsöprő győzelmet aratott.65 Az 

ütközet után Sulla azonnal megkezdte a leszámolást ellenségeivel. Először is 

kivégeztette a fogságába esett samnisokat, akik a marianus sereg zömét 

alkották,66 majd – egyik centuriója javaslatára67 – nyilvánosságra hozta annak a 
                                                        
58 Vö. Plut. Sulla 25.; Strab. 13,1,27. 
59 Vö. App. bell. civ. 1,77,350-352. 
60 Vö. App. bell. civ. 1,77,354. 
61 Vö. App. bell. civ. 1,78,357; Vell. 2,24,4. 
62 Vö. Plut. Mar. 46; App. bell. civ. 1,87,394; Vell. 2,26,1. 
63 Vö. Plut. Sulla 27; App. bell. civ. 1,84,379; Vell. 2,25,2. 
64 Vö. App. bell. civ. 1,88,404; Vell. 2,26,2. 
65 Vö. Plut. Sulla 29. 
66 Vö. Plut. Sulla 30.; Strab. 5,4,11. 
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nyolcvan személynek a nevét, akiket halálra szánt. Plutarkhosz szerint “az 

általános felháborodás ellenére egy nappal később kétszázhúszan, majd a 

következő napon még egyszer ugyanennyien kerültek a névsorra.” Ezek után 

Sulla nyilvánosan bejelentette, hogy “akikről most megfeledkezett, azokat majd 

később proskribálja. A proskribáltak listájára tette mindazok nevét is, akik 

elbújtattak vagy megmentettek proskribáltakat…”68 Appianosz azt írja Sulláról, 

hogy “ő volt az első, aki a halálraítéltek nevét nyilvános kiírás útján közzétette, 

megölőiknek ajándékot ígért, feljelentőiknek vérdíjat, de büntetést az őket 

rejtegetőknek.”69 Egy proskribált személy meggyilkolásáért Plutarkhosz szerint 

két talentum jutalom járt.70 E jutalom kilátásba helyezésével a dictator rövidesen 

elérte célját: ellenségei közül nem sokan maradtak életben. 

 Minthogy Sulla bosszúhadjárata során a Kr. e. 82. év mindkét consula 

életét vesztette, a senatus az államügyek intézésére interrexszé választotta a 

princeps senatust – vagyis a testület legidősebb, censori hivatalt viselt patricius 

tagját –, az idősebb L. Valerius Flaccust. A senatorok arra számítottak, hogy 

Flaccus interrexként vezeti majd a consulválasztásokat, s a törvényes rend így 

önmagától helyreáll. Sulla azonban a rendkívüli helyzetben ettől eltérő, 

rendkívüli megoldást tartott helyesnek. Levelet intézett Flaccushoz, melyben 

Appianosz szerint azt javasolta, hogy válasszanak Róma élére dictatort, aki 

mindaddig maradjon hivatalban, “amíg a viszályokban és harcokban megrendült 

Város, Itália és az egész birodalom rendjét meg nem szilárdítja.” S a levél végén 

Sulla nyíltan kimondta, hogy önmagát tartja a legalkalmasabbnak a dictatori 

tisztség ellátására: “jelenleg ő maga tehetné a legnagyobb szolgálatokat a 

Városnak.”71 Flaccus rövid gondolkodás után teljesítette a győztes hadvezér 

akaratát: összehívta a népgyűlést, s javaslatot tett arra, hogy válassza a nép Sullát 

dictatorrá. A comitia centuriata a javaslatot elfogadta, s Sullát – törvényhozás és 

az állam helyzetének rendezése céljából (legibus scribundis et rei publicae 

                                                                                                                                                                  
67 Vö. Oros. 5,21,3. 
68 Plut. Sulla 31; Máthé E. ford. 
69 App. bell. civ. 1,95,442; Hahn I. ford. 
70 Plut. Sulla 31. A jutalmat a quaestorok fizették ki az államkincstárból (vö. Sen. provid. 3,8). 
71 App. bell. civ. 1,98,459-460; Hahn I. ford. 
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constituendae) – határozatlan időre dictatori hatalommal ruházta fel (lex Valeria 

de Sulla dictatore).72 

 

 

B) Sulla dictaturája 

 

1. Sulla előtt utoljára a második pun háború idején, Kr. e. 202-ben 

neveztek ki dictatort, P. Sulpicius Galba személyében.73 A dictator Rómában a 

rendkívüli tisztségviselők (magistratus extraordinarii) közé tartozott, akinek az 

esetében nem érvényesült sem a collegialitas, sem az annuitas szabálya, mivel 

egyedül állt az állam élén, s legfeljebb hat hónapig maradhatott hivatalában. Nem 

a nép választotta, hanem általában az egyik consul (vagy esetleg praetor) nevezte 

ki, a senatus véleményének kikérése után.74 Amint MOMMSEN írja, a dictatori 

tisztség lényegéhez tartozott egy konkrét feladattal való megbízás, s ezzel 

összefüggésben a hatáskör (competentia) pontos meghatározása.75 Legtöbbször 

valamilyen rendkívüli állapot, szükséghelyzet esetén neveztek ki dictatort: az 

állam létét veszélyeztető külső támadás elhárítására (dictator rei gerundae causa) 

vagy egy ugyancsak veszedelmes belső lázadás elfojtására (dictator seditionis 

sedandae causa). A katonai hatalommal (imperium militare) felruházott dictator 

közvetlenül csak a gyalogság felett rendelkezett (magister populi), míg a 

lovasság vezetését az általa kinevezett, szintén imperiummal rendelkező 

helyettesére (magister equitum) bízta.76 A rómaiak a dictatura intézményét 

azonban nemcsak végveszély esetén alkalmazták, hanem bizonyos sürgős, 

hatékony fellépést igénylő alkalmi – olykor egészen triviális – feladatok 

elvégzésére is. Így szükség esetén dictatort neveztek ki például a népgyűlés 

összehívása (dictator comitiorum habendorum causa), a senatus kiegészítése 

(dictator senatus legendi causa), az évszámot jelölő szög beverése (dictator clavi 

                                                        
72 Vö. App. bell. civ. 1,99,461. 
73 Vö. Liv. 30,24. 
74 Vö. Plut. Marc. 24. 
75 MOMMSEN (114) II/1. 140. 
76 Sulla – hálából megválasztásáért – L. Valerius Flaccust nevezte ki e posztra. Vö. KUNKEL (71) II. 706. 
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figendi causa), az ünnepnapok kijelölése (dictator feriarum constituendarum 

causa) és az ünnepi játékok megnyitása (dictator ludorum faciendorum causa) 

céljából.77 

Sulla dictaturája több szempontból is különbözött a régebbi 

dictaturáktól.78 Nem consul nevezte ki, hanem az egész senatus kívánságát is 

képviselő interrex javaslatára a comitia centuriata választotta meg, s ruházta fel a 

hatalom teljességével (summum imperium).79 Így Sulla a tisztségét formailag a 

senatori testület és a nép egyöntetű akaratából nyerte el, bár – ahogy HEINLEIN 

rámutat – “tényleges katonai hatalma miatt az ő megválasztásánál a senatus és a 

populus akarata a valóságban még kevésbé szabadon érvényesült, mint a régi 

diktátorok kiszemelésénél.”80 

A konkrét feladattal való megbízás Sulla esetében sem hiányzott, bár e 

feladat – a köztársaság rendjének megszilárdítása – sokkal átfogóbb jellegű és 

jóval nagyobb kreativitást igénylő volt, mint a régebbi dictatoroké. Erre 

tekintettel Sullát a korábbi dictatoroknál jóval szélesebb hatáskörrel ruházták fel: 

jogában állt törvényeket alkotni,81 az állam egész területén saját belátása szerint 

rendelkezhetett a polgárok életével, szabadságával és vagyonával, állami 

hatalommal ruházhatott fel egyes személyeket, coloniákat alapíthatott, 
                                                        
77 Vö. KUNKEL (71) II. 690skk. 
78 Itt érdemes említést tenni egy téves megállapításról. Livius azt írja, hogy Sulla dictator volt az első, aki 
előtt 24 fascest vittek: “Sulla dictator factus, quod nemo unquam fecerat, cum fascibus XXIV processit” 
(Liv. ep. 89). A történetíró téved, mivel a dictatoroknak rendszerint 24 lictoruk volt, s így Sulla ebben 
nem tért el a hagyományoktól [vö. DE MARTINO (36) III. 86.]. Plutarkhosz például beszámol arról, hogy 
Fabius Maximus is mindig 24 lictor kíséretében jelent meg a nyilvánosság előtt (Plut. Fab. Max. 4). 
79 HEINLEIN ISTVÁN logikus magyarázata szerint a választás és a törvényes felhatalmazás azért volt 
szükséges, mert Sulla feladatai “sokkal nagyobbak és sok tekintetben más természetűek voltak, mint a régi 
diktátoroké, nem kizárólag magistratusi jellegűek, hanem nagy részben olyanok, amelyek a senatus és 
populus jogkörébe tartoztak” [(54) 319.]. Sullának a népgyűlés általi megválasztása sokban hasonlít 
ahhoz, ahogyan a decemvireket választották meg, s ruházták fel teljes imperiummal (vö. Liv. 3,32-33). 
KEAVENEY rámutat arra, hogy Sulla megvárhatta volna a consulválasztásokat, s az egyik consullal is 
kineveztethette volna magát dictatorrá, de ezt azért nem tette, mert akkor hivatali ideje az őt kinevező 
consul hivatali idejét nem léphette volna túl [(65) 162.]. 
80 HEINLEIN (54) 314. 
81 Mivel Sulla a népgyűlés felhatalmazása alapján egymaga alkothatott törvényeket (vö. App. bell. civ. 
1,99,462), MOMMSEN [(114) II/3. 725skk.] és HEINLEIN [(54) 320.] szerint a leges Corneliae valószínűleg 
leges datae, s nem rogatae voltak. LÜBTOWnak ezzel szemben az a véleménye, hogy Sulla nem élt 
felhatalmazottságával, s minden javaslatát megszavaztatta a népgyűléssel: így kívánta elérni, hogy 
törvényei a későbbiekben megfelelő tekintéllyel rendelkezzenek [(97) I/3. 411.]. Ez a véleménye 
ROTONDInak is, aki Sulla törvényeit a leges rogatae közé helyezi [(141) 349-363.], s ezt az álláspontot 
képviseli KUNKEL [(71) II. 703.], WITTMANN [(172) 569-570.] és KEAVENEY [(65) 161.] is. Sulla tehát 
valószínűleg ugyanúgy járt el, mint a törvények összeírásával megbízott decemvirek, akik a XII táblás 
törvényt a comitiával is elfogadtatták, annak ellenére, hogy ez nem lett volna kötelességük (Liv. 3,34). 
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irányíthatta a külpolitikát.82 Helyesen látja VALGIGLIO, hogy a hagyományos 

köztársasági – katonai ill. adminisztratív jellegű – dictaturákkal szemben Sulla 

dictaturája elsősorban politikai természetű volt.83 

Lényeges eltérést jelentett a korábbi dictaturáktól, hogy Sulla hivatali 

hatalma – mivel feladatának elvégzése mindenképpen hosszabb, s előre pontosan 

meg nem határozható időt igényelt – nem korlátozódott hat hónapos időtartamra. 

Ebből azonban hibásan következtet Appianosz arra, hogy Sulla “örökös dictator 

lett”,84 hiszen a sullai dictaturának is volt időbeli határa: Sulla csak a 

viszályokban és harcokban megrendült római államrend megszilárdulásáig 

maradhatott hivatalában,85 feladata elvégzése után – a régebbi dictatorokhoz 

hasonlóan – ő is köteles volt lemondani tisztségéről.86 

Összegzésül tehát megállapíthatjuk, hogy Sulla a dictatura régi 

intézményét az adott helyzetnek és szükségleteknek megfelelő módosításokkal 

újította fel. Megmaradt azonban a lényeg: a meghatározott feladattal való 

megbízás és – a feladat elvégzése után – a lemondási kötelezettség. 

 

2. A lex Valeria de Sulla dictatore jóváhagyta Sulla minden korábbi – 

consuli és proconsuli minőségben foganatosított – intézkedését, és felhatalmazta 

a dictatort arra, hogy a jövőben is szabadon rendelkezzék a polgárok élete és 

vagyona felett. A törvény értelmében a proscriptiók jogszerű eljárásnak 

minősültek, s Sulla szabadon folytathatta politikai ellenfeleinek likvidálását. 

A dictator rövid időn belül törvényt alkotott a proscriptiók folytatásáról 

(lex Cornelia de proscriptione). E jogszabály a törvényen kívül helyezett, s 

egyúttal a haza ellenségévé (hostis publicus) nyilvánított személyek névsorának 

lezárására 81. június 1-jét jelölte meg végső határidőként.87 A halálraítéltek 

                                                        
82 Vö. Plut. Sulla 33. 
83 VALGIGLIO (162) 63. 
84 App. bell. civ. 1,3,10. 
85 Vö. App. bell. civ. 1,98,459. 
86 Igaz, hogy e kötelezettség csupán erkölcsi (a mos maiorum szabályain alapuló), s nem jogi jellegű volt. 
87 Vö. Cic. Rosc. Am. 44,128. 
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névjegyzékét ugyanúgy kifüggesztették a Forumon, mint pl. az esküdtbírák 

névsorát.88 A listák másolatait valószínűleg szétküldték Itália minden városába.89 

Appianosz szerint összesen mintegy 40 senator és 1.600 lovag neve került 

fel a többször kiegészített listákra.90 Valerius Maximus becslése szerint az összes 

proskribált száma 4.700 körül lehetett.91 Sulla büntető hatalma teljesen korlátlan 

volt: a proskribálás által bárkit bírósági eljárás lefolytatása nélkül halálra 

ítélhetett, s döntése ellen semmiféle jogorvoslatnak sem volt helye.92 

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a proscriptio mint büntetőjogi 

intézkedés feltűnően hasonlít a sacratióhoz. Az ősi Rómában az egyes 

bűntetteket elsősorban az istenek megsértésének tekintették.93 A bűnösnek ezért 

mindenekelőtt engesztelő áldozatot kellett bemutatnia az istenek számára 

(piaculum).94 Úgy gondolták, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények esetén az 

istenek haragját csak oly módon kerülheti el a közösség, ha magát az elkövetőt 

áldozzák fel (consecratio capitis).95 Később, a köztársasági kor kezdetén a 

rituális kivégzéseket fokozatosan felváltotta az a gyakorlat, hogy a legsúlyosabb 

bűnök elkövetőit kizárták a közösségből és átkozottnak nyilvánították 

(sacratio).96 A homo sacer elvesztette minden jogát, teljesen kikerült az istenek, 

a közösség és a jogrend védelme alól, s így az ilyen embert bárki büntetlenül 

                                                        
88 Vö. Plut. Sulla 31. 
89 Vö. Plut. Sulla 31. 
90 App. bell. civ. 1,95,442. 
91 Val. Max. 9,2,1. 
92 A római közjog ugyanis a dictator rendelkezéseivel szemben – a magistratusi intercessión kívül – a 
provocatio ad populum lehetőségét is kizárta (vö. Liv. 2,18). 
93 “A szabályok első osztályát az Isten elleni vétek fogalma hívta életre” – írja MAINE [(101) 202.]. 
94 Gellius szerint Numa Pompilius úgy rendelkezett, hogy az az ágyas (paelex), aki Iuno oltárát érinteni 
meri, köteles az istennőnek egy bárányt áldozni (Gell. 4,3,3; vö. Fest. 222). A legenda szerint a 
testvérgyilkos Horatius-fiú apja is köteles volt áldozatot bemutatni az isteneknek (Liv. 1,26). 
95 Egy Romulusnak tulajdonított törvény szerint a férje szüleivel tiszteletlenül bánó nőt a szülők 
isteneinek kellett áldozni (Fest. 230). Dionysios Halikarnasseus szerint Numa megparancsolta, hogy azt, 
aki a felszentelt határköveket elmozdítja, áldozzák fel az isteneknek (Dion. 2,74). Servius Tulliusra 
vezetik vissza azt a rendelkezést, amely szerint azt a gyermeket, aki saját szülőjét megverte, a szülő 
isteneinek áldozták fel (Fest. 230). A XII táblás törvény értelmében azt a serdült korú tettest, aki más 
termését lelegeltette vagy levágta, Ceresnek áldozva felakasztották (Plin. hist. nat. 18,3,12). A tribuni 
plebis, az aediles plebis és a iudices decemviri sérthetetlenségét kimondó lex Valeria Horatia szerint 
annak fejét, aki e tisztségviselőket bántalmazta, Iuppiternek kellett szentelni (Liv. 3,55). 
96 A XII táblás törvény is megerősítette azt az ősi szabályt, amely előírta, hogy a cliensét becsapó 
patronus “sacer esto” (XII tab. 8,21). A köztársaság korában az elsők között azt nyilvánították sacer 
homóvá, aki a királyság visszaállítására törekedett (Liv. 2,8). 
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megölhette.97 A Sulla által proskribáltak helyzete lényegében megegyezett e 

kiátkozottak helyzetével, azzal a különbséggel, hogy a dictator még jutalmat is 

adott gyilkosaik számára. 

A proskribáltak minden vagyonát elkobozták (publicatio bonorum), s e 

vagyontárgyakat a Forumon nyilvános árverésre bocsátották (subhastatio).98 

Azok javaira is ez a sors várt, akik elestek a Sulla elleni harcokban.99 A dictator 

tehát pontosan azt tette politikai ellenfeleinek vagyontárgyaival, mint amit a 

győztes hadvezérek tettek az ellenség anyagi javaival.100 Elsősorban a 

vagyonelkobzás előírása eredményezte azt, hogy a törvény végrehajtása során 

számos visszaélés történt.101 

A vagyonelkobzás mint mellékbüntetés szintén visszavezethető az ősi 

szakrális normákra. A consecratio capitis ugyanis általában együtt járt a 

consecratio bonorum-mal: mind a királyságra törekvő személyek vagyonát, mind 

a néptribunusok megsértőinek javait feláldozták az isteneknek.102 Később a 

bűnösök vagyontárgyait az állam javára kobozták el (publicatio bonorum): így 

vonták el például Gaius Gracchus híveinek teljes vagyonát,103 s így kobozták el a 

marianusok magának Sullának is a javait.104 

Sulla “az általa kivégzett személyek több mint tízezer fiatal és erőteljes 

rabszolgáját felszabadította, római polgárjoggal ajándékozta meg, és saját 

nevéről Corneliusoknak nevezte őket” – írja Appianosz.105 Helyesen mutat rá 

MARÓTI,106 hogy a dictator e 10.000 Cornelii esetében nem a rabszolgákról 

                                                        
97 A homo sacer megölése nem számított emberölésnek: “at homo sacer is est quem populus iudicavit ob 
maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui occidit parricidi non damnatur” – mondja Festus (Fest. 
318; vö. Dion. 2,10). 
98 Az árverések során mintegy 350 millió sestertius folyt be az államkasszába (vö. Liv. ep. 89). 
99 Vö. Cic. Rosc. Am. 43,126: “ut aut eorum bona veneant, qui proscripti sunt, …aut eorum, qui in 
adversariorum praesidiis occisi sunt.” 
100 Cicero szerint (Cic. 2Verr. 3,81) Sulla a népgyűlés előtt ki is jelentette, hogy a proskribáltak vagyona 
az ő hadizsákmánya (praeda sua). 
101 Sok gyilkosságot merő kapzsiságból követtek el: “a harag és gyűlölség miatt megöltek száma semmi 
sem volt azoknak a számához képest, akiket vagyonuk miatt gyilkoltak meg” – írja Plutarkhosz (Plut. Sulla 
31; Máthé E. ford.). 
102 Vö. Liv. 2,41 ill. 3,55. 
103 Plut. C. Gracch. 17. 
104 App. bell. civ. 1,73,340. 
105 App. bell civ. 1,100,469; Hahn I. ford. 
106 MARÓTI (104) 281. 
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kívánt gondoskodni, mint ahogyan azt VALGIGLIO állítja,107 hanem a saját 

biztonságáról. Minden bizonnyal e libertinusok voltak a dictator legodaadóbb 

hívei.108 

Sulla törvénye a proskribáltak utódait (gyermekeit és unokáit) is különféle 

szankciókkal sújtotta. Azon túl, hogy apjuk után semmit sem örökölhettek, 

közhivatalt sem viselhettek.109 A dictator arra is ügyelt, hogy e leszármazók 

számára a jogfosztottság semmiféle előnnyel ne járjon, s ezért előírta, hogy a 

senatori rangúaknak továbbra is el kell látniuk a rangjukkal járó állami 

kötelezettségeket.110 

Összefoglalóan az alábbiakat mondhatjuk el a proscriptiókról. Helyesen 

látja SHOTTER, hogy e sajátos büntető intézkedések három fő célt szolgáltak: 

először is Sulla így megszabadult legfőbb ellenségeitől, és ugyanakkor 

megfélemlítette a potenciális ellenfeleit; másodszor az elkobzott vagyonokból 

meg tudta jutalmazni politikai híveit, támogatóit; végül a felszabadított 

rabszolgák tömege újabb erős támaszt jelentett számára: a népgyűléseken bizton 

számíthatott libertinusainak támogató szavazataira.111 

 

3. Ellenségeinek megbüntetése mellett a dictator legelső intézkedései 

között szerepelt hűséges katonáinak megjutalmazása is. Megalkotott egy 

földtörvényt (lex Cornelia agraria), s – ahogy Appianosz írja – “szerte Itáliában 

az egyes városokhoz tartozó nagy kiterjedésű, meg nem művelt, vagy 

büntetésként elkobzott földeket … a vele harcoló 23 legio kiszolgált katonái 

között osztotta szét.”112 Sulla volt tehát az első római hadvezér, aki nemcsak 

kísérletet tett katonái letelepítésére, hanem azt meg is valósította: törvénye révén 

ABBOTT becslése szerint mintegy százhúszezer veteranus jutott földhöz tizenhét 

                                                        
107 VALGIGLIO (162) 119 ill. 230. 
108 Hálából patronusuk tiszteletére egy feliratot is készíttettek: “L. Cornelio L. f. Sullae Feleici dictatori 
leiberteini” (CIL 10,6007). 
109 Vö. Plut. Sulla 31. A proskribáltak utódainak később Caesar engedélyezte a hivatalviselést (vö. Suet. 
Caes. 41). 
110 Vö. Vell. 2,28,4. 
111 SHOTTER (152) 43-44. 
112 App. bell. civ. 1,100,470; Hahn I. ford. 
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különböző colonia területén.113 KEAVENEY logikus elképzelése szerint a katonák 

szolgálati idejük ill. rangjuk alapján különböző nagyságú (10 és 100 iugerum 

közötti) földterületeket kaptak.114 VANČURA azt írja, hogy a telkek a sullai 

törvény értelmében átörökíthetőek, de elidegeníthetetlenek voltak.115 A dictator 

valószínűleg így kívánta megakadályozni, hogy a kiosztott földbirtokokat a 

gazdag római pénzemberek felvásárolják.116 

A letelepített veteránok továbbra is megmaradtak katonai szervezetükben: 

zárt településekben laktak, s civilként is engedelmességgel tartoztak egykori 

katonai elöljáróiknak. Mivel mindannyian Sulla lekötelezettjei és feltétlen hívei 

voltak, egy bármikor bevethető tartalékhadsereget alkotva mindvégig a dictatura 

egyik legfőbb támaszát képezték. 

A veteránok letelepítése jelentős hatást gyakorolt Itália társadalmi 

fejlődésére: a félsziget lakossága végleg romanizálódott. Sulla földtörvénye tehát 

nagyban hozzájárult az egységes Itália kialakulásához.117 

 

4. Sulla törvényalkotó tevékenységének legfőbb célja a senatus 

helyzetének megszilárdítása volt. Ennek érdekében először is 300-ról 600-ra, 

vagyis éppen a duplájára emelte a testület létszámát (lex Cornelia de supplendo 

senatu). Appianosz szerint Sulla már 88-ban consulként intézkedett a senatus 

kiegészítéséről: a collegájával közösen előterjesztett javaslatára “a senatusba, 

amelynek létszáma igen csekély volt, és már csak azért sem lehetett tekintélye, az 

arisztokrácia köréből egyszerre 300 új tagot választottak.”118 Később (Kr. e. 82-

ben) dictatorként újabb törvényt alkotott, amely alapján “a senatusba, mivel az a 

viszályok és polgárháborúk közepette elnéptelenedett, a legkiválóbb lovagok 

                                                        
113 ABBOTT (1) 375. 
114 KEAVENEY (65) 183. 
115 VANČURA (163) 1183. 
116 Az elidegenítési tilalmat a sullai dictatura évei után nem sokkal fel kellett oldani: a katonák elszoktak 
a földműveléstől, nagy részük gyermektelen volt, s túl idős a családalapításhoz. Vö. VANČURA (163) 
1183. 
117 Vö. SCHVARCZ (147) 71. 
118 App. bell. civ. 1,59,267; Hahn I. ford. 
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közül mintegy 300-at választatott oly módon, hogy mindegyikükről a comitia 

tributa döntött.”119 

A legtöbb szerző véleménye szerint ténylegesen csak egy létszámemelés 

történt. HEINLEIN úgy véli, hogy “a 88-as adat egyszerű dittographia, vagy talán 

helyesebben egy Sulla diktatúrája alatt foganatosított intézkedésének az ő első 

consulsága idejébe való önkéntes áttétele.”120 HARDY szerint 88-ban a consulok a 

comitia által csak jogot szereztek a senatus kiegészítésére, de ezzel a joggal a 

Mithridatész ellen megindított háború miatt nem élhettek, s a tényleges 

kiegészítés csak Sulla dictaturája alatt vált lehetségessé.121 Mindkét álláspont 

logikus, számomra mégis valószínűbbnek tűnik, hogy két alkalommal is sor 

került a senatus létszámának emelésére: a testület kiegészítése 88-ban 

ténylegesen megtörtént, a marianusok által rendezett vérengzések következtében 

azonban a senatorok száma oly mértékben megfogyatkozott, hogy Sulla 

dictaturája elején újabb kiegészítés vált szükségessé. 

A források ellentmondóak annak tekintetében, hogy kik közül választották 

az új senatorokat: Appianosz idézett sorai és Livius122 szerint a testületet a 

legkiválóbb lovagokkal egészítették ki, míg Sallustius123 és Dionysos 

Halikarnasseus124 azt állítja, hogy Sulla alatt közkatonákból (ex gregariis 

militibus) lettek senatorok. Mind HILL,125 mind HAWTHORN126 azt az álláspontot 

képviseli, hogy egyértelműen Appianosz és Livius közlése a helytálló. Sulla előtt 

két alkalommal került sor Rómában a senatus rendkívüli eljárás során való 

kiegészítésére. Livius szerint Brutus, az első consul, “hogy megerősítse a 

senatust, a király gyilkosságai miatt megfogyatkozott patriciusok számát a lovagi 

rend vezetőiből háromszázra egészítette ki.”127 Később, a Cannae melletti 

vereség után, M. Fabius Buteo dictator a senatus elhunyt tagjai helyébe főként 
                                                        
119 App. bell. civ. 1,100,468; Hahn I. ford. 
120 HEINLEIN (54) 342. 
121 HARDY (51) 61. 
122 Liv. ep. 89. 
123 Sall. Cat. 37,6. 
124 Dion. 5,77. 
125 HILL (57) 170skk. 
126 HAWTHORN (53) 55. 
127 Liv. 2,1. 
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azokat jelölte, akik korábban magistratusok voltak, de még nem választották be 

őket a senatusba.128 E személyek HILL szerint valamennyien a lovagrend tagjai 

voltak.129 Nagyon valószínű, hogy a konzervatív szemléletű Sulla követte elődei 

példáját, s szintén lovagokkal egészítette ki a senatust. 

Az új senatoroknak a comitia tributa által való megválasztása gyökeres 

szakítást jelentett a hagyományokkal, s – annak ellenére, hogy a választások nem 

teljesen szabadon folytak, hiszen kizárólag Sulla jelöltjeire lehetett szavazni – 

egyértelműen demokratikus jellegű újítást jelentett. A dictator a senatorok 

folyamatos utánpótlására vonatkozó szabályokat is lényegesen módosította. A 

senatorok névjegyzékét a Kr. e. 312 körül hozott lex Ovinia de senatus lectione 

óta a censorok állították össze (lectio senatus), akik a testület új tagjait általában 

a volt magistratusok közül szemelték ki.130 Sulla a censorokat e jogkörüktől 

megfosztotta,131 s a senatus folyamatos kiegészülésének biztosítása érdekében 

úgy rendelkezett, hogy minden volt quaestor automatikusan váljon a testület 

tagjává.132 Így végeredményben a quaestorok megválasztása során a népgyűlés 

döntötte el, hogy kik kerüljenek be a senatusba. Nem csoda, hogy Sulla törvénye 

nagy tetszést aratott a nép körében.133 

Helyesen látja SCHVARCZ GYULA, hogy nem a modern értelemben vett 

képviseleti rendszernek a behozataláról van itt szó; a dictator ilyesmire nem is 

gondolhatott: “itt csak oly alkotmányozási törekvésről van szó, a mely a 

közbizalomnak, mint államjogi elemnek értékesítését elodázhatatlan politikai 

szükségletnek érezte most már a senatus egybeállításánál is.”134 SCHVARCZ 

                                                        
128 Liv. 23,23. 
129 HILL (57) 172-173. 
130 A senatus tagjainak névsora éppen ezért a magistratusi rangsort követte: az első helyen a censori 
hivatalt viselt személyek (censorii) álltak, utánuk következtek a consulságot viseltek (consulares), a volt 
praetorok (praetorii), a volt aedilis curulisek (aedilicii curules), a volt aedilis plebisek (aedilicii plebeii), 
a volt tribunusok (tribunicii), s végül az utolsó helyen a volt quaestorok (quaestorii) szerepeltek. 
131 Sulla a censorok azon jogát is eltörölte, amely alapján korábban erkölcsi okból bárkit kizárhattak a 
senatusból [vö. SCHVARCZ (147) 48.]. A senatusi tagság így – a polgárjog elvesztésének ill. a 
becsületcsökkenésnek egyes eseteitől eltekintve – gyakorlatilag életfogytig tartóvá vált. 
132 A dictator ezzel összefüggésben egy további törvényével (lex Cornelia de quaestoribus XX creandis) a 
quaestorok számát 8-ról 20-ra emelte (vö. Tac. ann. 11,22). Az új quaestorok nagy része a 
tartományokban teljesített szolgálatot [vö. DE MARTINO (36) III. 95.]. 
133 Vö. Cic. leg. 3,12,27. 
134 SCHVARCZ (147) 32. 
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gondolatmenetét később így folytatja: “Sulla nem csak a képviseleti eszme 

sejtelmének behatása alatt állott, midőn a Kr. e. 81-ben senatorrá jelölt 300 

állampolgár fölött, és ugyan e 300 állampolgár mindenike fölött egyenkint külön-

külön leszavaztatta a comitiákat, de határozottan az állampolgári jogegyenlőség 

elvének alapján is állott, nem kötvén a senatori minősítvényt sem nemzetségi 

kötelékhez, tehát születéshez, sem pedig magasabb vagyonfokhoz, mint ezt a 

köztársaság törvényhozása annakelőtte cselekedte volt…”135 E megállapítások 

véleményem szerint – bár első hallásra talán túlzónak tűnhetnek – egyértelműen 

helytállóak. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Sulla a senatus reformja által 

egyrészt meg akarta szüntetni azt a feloldhatatlannak tűnő ellentétet, ami a 

senatus és a nép között feszült,136 vagyis létre akarta hozni a római társadalom 

ellentétes politikai erőinek konszenzusát, másrészt pedig a senatus vezető 

pozíciójának megerősítése érdekében fokozni kívánta a testület hatalmának 

legitimitását,137 s igyekezett szélesíteni annak társadalmi bázisát.138 Végül már itt 

ki kell emelnünk, hogy a senatus létszámának emelése szoros összefüggésben állt 

Sulla bírósági törvényével (lex Cornelia iudiciaria), mely a bírói hatalmat 

visszaadta a senatorok kezébe. Háromszáz fő semmiképpen sem lett volna 

elegendő a törvényszéki feladatok ellátására: helyesen mutat rá NÓTÁRI TAMÁS, 

hogy Sulla csak a senatus létszámának felemelése által látta biztosíthatónak a 

testület bírói monopóliumát.139 

 

5. A néptribunusok (tribuni plebis) eredetileg a plebs érdekeinek legfőbb 

védelmezői voltak, s hatékony eszközeikkel – elsősorban vétójogukkal – sikerült 

                                                        
135 SCHVARCZ (147) 37. 
136 SCHVARCZ szerint amikor Sulla “a senatust szervi egybefüggésbe kívánta hozni a comitiákkal”, meg 
kívánta szüntetni “a két nagy államtestnek történelmi fejlődésében gyökerező belső antagonismusát” 
[(147) 32.]. Hozzátehetjük ehhez, hogy a sullai reform – azáltal, hogy háromszáz lovagot beemelt a 
senatusba – egyben azt a célt is szolgálta, hogy szétrobbantsa a lovagok és a nép koalícióját. 
137 “The dictator apparently thought that in order to secure the senate’s position of leadership in the 
Roman state he had to enhance its popular legitimacy by strengthening the link between membership in 
the senate and the principle of popular election” – írja YAKOBSON [(173) 205.). 
138 HEINLEIN a reform jelentőségét abban látja, hogy a homines novi számára nagy mértékben 
megkönnyítette a senatusi tagság elnyerését [(54) 344.]. 
139 NÓTÁRI (122) 45. 
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kiegyenlíteniük a patríciusok és a plebejusok erőviszonyait. A római társadalom 

belső békéjének megteremtésében ezért sokáig rendkívül jelentős szerepet 

játszottak. Az idők folyamán azonban a néptribunusi intézmény fokozatosan 

elkorcsosult: becsvágyó politikusok ugródeszkának használták e hivatalt későbbi 

pályafutásukhoz, s a népszerűséget hajhászva demagóg javaslatokat terjesztettek 

a népgyűlés elé, tribunusi jogaikkal gyakran visszaéltek, s éppen ők szították az 

ellenségeskedést a társadalom különböző rétegei között.140  

Sulla már consulként felismerte, hogy a tartós társadalmi béke 

biztosításának egyik elengedhetetlen feltétele a néptribunusok hatalmának 

korlátozása, s ezért Pompeius Rufusszal együtt már 88-ban elfogadtatott egy 

törvényt (lex Cornelia Pompeia de tribunicia potestate), mely kimondta, hogy a 

tribunusok csak a senatus előzetes jóváhagyásával (patrum auctoritas) 

terjeszthetnek törvényjavaslatot a népgyűlés elé. Appianosz szerint a consulok 

ezzel egy ősi szokást újítottak fel, melyet már régen eltöröltek.141 

Sulla dictatorként egy másik törvényt is alkotott a néptribunusok 

jogkörével kapcsolatosan (lex Cornelia de tribunicia potestate). Appianosz azt 

írja, hogy e törvény “a néptribunusok hatalmát csaknem teljesen megszüntette 

azzal, hogy őket minden befolyásuktól megfosztotta.”142 A görög történetíró itt 

erősen túloz,143 hiszen Sulla – bár bizonyos jogosultságokat valóban eltörölt144 – 

a tribunusok legfontosabb jogait érintetlenül hagyta: továbbra is megillette őket a 

magistratusok önkényes intézkedéseivel és a plebs érdekeit sértő 

                                                        
140 “Minden polgárlázadás kirobbantó oka a tribunusok hatalma volt, amelyet ugyan látszólag a nép 
védelmében és megsegítésére hoztak létre, valójában azonban az egyeduralom megszerzésére szolgált, s 
arra, hogy egyes személyek föld-, gabona- és bírósági törvényekkel keressék a népszerűséget és a tömeg 
kegyét” – írja Florus (Flor. 3,13,1; Havas L. ford.). 
141 App. bell. civ. 1,59,266. A történetíró itt valószínűleg a lex Hortensiára gondol, mely jogszabály a Kr. 
e. III. század elején a plebiscitumot törvényerőre emelte, de egyúttal senatusi jóváhagyáshoz is kötötte 
[vö. ZLINSZKY (175) 84.]. A néptribunusok tehát továbbra is aktívan részt vehettek a törvényhozásban, 
csak javaslataikat a senatusnak is jóvá kellett hagynia. Ezért erős túlzás, amikor Livius így fogalmaz: 
“Sulla dictator factus … tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit” 
(Liv. ep. 89). 
142 App. bell. civ. 1,100,467; Hahn I. ford. 
143 Velleius is túloz, amikor azt írja, hogy Sulla a tribunusi hatalomnak csak az árnyékát hagyta meg: 
“tribuniciae potestatis Sulla imaginem sine re reliquerat” (Vell. 2,30,4). Suetonius fogalmaz pontosan, 
aki csupán annyit mond, hogy Sulla a néptribunusok jogait korlátozta: “deminuerat” (Suet. Caes. 5). 
144 Így pl. megfosztotta a néptribunusokat a senatus összehívásának és a senatusi ülés feloszlatásának 
jogától (vö. App. bell. civ. 2,29,113). 
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törvényjavaslatokkal szemben a vétójog (ius intercedendi),145 ezután is 

menedéket nyújthattak a plebs patríciusok által üldözött tagjainak (ius auxilii),146 

továbbra is összehívhatták a népet közérdekű ügyek megvitatása céljából (ius 

contionem habendi),147 s arra is megmaradt a lehetőségük, hogy az ellenszegülő 

tisztségviselőket – még a consulokat is! – letartóztassák és börtönbe zárják.148 A 

dictator törvénye csupán azt mondta ki, hogy a jogaival visszaélő néptribunus 

súlyos pénzbírságot köteles fizetni.149 Helyesen látja VALGIGLIO, hogy Sulla 

elsősorban azért alkotta e törvényt, hogy a néptribunusok számára lehetetlenné 

tegye az államgépezet megbénítását.150 

Ezen kívül Sulla azt is megtiltotta, hogy aki néptribunus volt, valaha is 

más hivatalt viselhessen.151 Ezen utóbbi rendelkezés nyilvánvaló célja az volt, 

hogy a politikai pályára készülő becsvágyó fiatalok ne próbálják karrierjüket e 

tisztség ellátásával megalapozni. Úgy tűnik, hogy Sulla törvénye nyugalmat 

teremtett Rómában, s így elérte célját.152 

 

6. A magistraturák betöltésével kapcsolatosan Sulla előtt már több 

jogszabály született Rómában. A legtöbb tisztség esetében kezdettől fogva 

alapszabály volt – a collegialitas és az annuitas elvén túl – az az előírás, hogy 

hivatalban lévő magistratus nem pályázhat a következő évre sem ugyanarra a 

hivatalra, amit éppen viselt, sem más tisztségre, vagyis a hivatali évek között 

                                                        
145 “Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse – Sulla 
ugyan megfosztotta a tribunusi hatalmat minden jogától, de a tiltakozás szabadságát meghagyta” – írja 
Caesar (Caes. bell. civ. 1,7; Ürögdi Gy. ford.). 
146 “…in ista quidem re vehementer Sullam probo, qui tribunus plebis sua lege iniuriae faciendae 
potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit” – mondja Cicero (Cic. leg. 3,9,22). 
147 Vö. Cic. 2Verr. 1,47,122: “Quam rem etiam tribunus plebis in contione egit…” 
148 Vö. SCHVARCZ (147) 54. 
149 Vö. SCHVARCZ (147) 55. 
150 VALGIGLIO (162) 82. 
151 Vö. App. bell. civ. 1,100,467. MOMMSEN szerint Sulla törvénye csak azt tiltotta meg, hogy a volt 
néptribunusok később curulisi hivatalra (vagyis a consulságra, a praetorságra, a censorságra és az aedilis 
curulisi tisztségre) pályázzanak [(113) VI. 181.]. SCHVARCZ azonban rámutat, hogy a forrásokban a 
dictator rendelkezésével kapcsolatosan nincs ilyen különbségtétel magistratus curules és non curules 
között [(147) 56.]. 
152 A dictator által teremtett nyugalom azonban nem tartott hosszú ideig: “a tribunusok nemsokára megint 
szabad kezet nyertek ahhoz, hogy a népet tetszésük szerint lázítsák” – írja Tacitus (Tac. ann. 3,27; 
Borzsák I. ford.). 
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legalább egy év intervallumnak el kellett telnie.153 A hivatali pályafutás (cursus 

honorum) rendjét először Kr. e. 197-ben szabályozták oly módon, hogy a 

consulatus előtt kötelezővé tették a praetura viselését.154 A Kr. e. 180-ban hozott 

lex Villia annalis a quaestura viselését 10 éves katonai szolgálathoz kötötte,155 a 

praetori hivatal viseléséhez pedig 40, míg a consulatus viseléséhez 43 éves 

minimális életkort írt elő,156 s elrendelte, hogy két magistratura ellátása között 

legalább két év intervallumnak (biennium) kell eltelnie. 

Ezeket a szabályokat Sulla Kr. e. 82-ben részben megerősítette, részben 

pedig továbbfejlesztette (lex Cornelia de magistratibus) oly módon, hogy a 

consulatus betöltését a praetura előzetes ellátásához, a praetura betöltését pedig 

a quaestura viseléséhez kötötte,157 az utóbbi tisztség elnyeréséhez 30 éves 

minimális életkort írt elő, s megtiltotta, hogy ugyanazt a hivatalt bárki tíz éven 

belül kétszer töltse be.158 Közismert, hogy a dictator mennyire szigorúan 

őrködött a certus ordo magistratuum betartása felett.159 

MOMMSEN szerint Sulla legjelentősebb reformintézkedése a hivatalviselés 

terén a politikai és a katonai hatalom szétválasztása volt: a dictator előírta, hogy 

a consulok és a praetorok hivatali évük alatt kizárólag a Városban lássák el 

feladataikat, majd hivatali idejük letelte után – mint promagistratusok – a 

tartományok élén működjenek katonai főparancsnokokként.160 Ezt az álláspontot 

számos kritika érte.161 Sulla valószínűleg nem állapított meg olyan merev 

                                                        
153 Vö. ZLINSZKY (175) 48-49. 
154 E jogszabály megalkotására a következő adatokból következtethetünk: a Kr. e. 199-197 között 
hivatalban lévő hat consul közül csupán kettő viselt előzőleg praetori hivatalt, 196-179 között viszont 
már kizárólag olyan személyek töltötték be a consulatust, akik korábban praetorok voltak. Vö. ASTIN (7) 
609-610. 
155 Mivel a katonai szolgálat általában 17 éves korban kezdődött (vö. Liv. 25,5; Gell. 10,28; Plut. C. 
Gracch. 5), a quaestura viselése 27 éves életkor betöltése előtt nem volt lehetséges. 
156 E szabályoktól csak Kr. e. 148-ban tértek el, amikor a 38 éves P. Scipio Aemilianust választották 
consullá (vö. Vell. 2,4,7). 
157 Vö. Cic. phil. 11,5,11; App. bell. civ. 1,100,466. 
158 Ezt a szabályt is megfogalmazták már jóval korábban (Kr. e. 342-ben, vö. Liv. 7,42), de 
alkalmazásától közérdekből többször eltekintettek (vö. Liv. 10,13; Plut. Mar. 12). 
159 Sulla még a legderekabb hadvezérének, Q. Lucretius Ofellának sem engedte meg, hogy a consulságra 
pályázzon a quaestura és a praetura előzetes betöltése nélkül. Amikor Ofella ennek ellenére mégis 
megjelent a Forumon, hogy a consulválasztáson jelöltesse magát, a dictator a kíséretéhez tartozó egyik 
centurióval meggyilkoltatta (Plut. Sulla 33; App. bell. civ. 1,101,472). 
160 MOMMSEN (113) VI. 185-186. 
161 Vö. BALSDON (12) 58skk.; GRUEN (47) 255.; KEAVENEY (65) 172. 
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szabályokat, mint ahogy azt MOMMSEN gondolta: az alapelvektől szükség szerint 

a későbbiekben is el lehetett térni. 

 

7. Sulla törvényhozása a papi hivatalok betöltésének újraszabályozására is 

kiterjedt (lex Cornelia de sacerdotiis).162 Suetonius szerint Nero ükapja, “Cn. 

Domitius megharagudott a pontifexekre, mert apja helyébe nem őt választották 

testületük tagjává, ezért tribunusi hatalmánál fogva megvonta tőlük és a népre 

ruházta a megüresedett papi helyek betöltésének jogát.”163 A Kr. e. 103-ban 

hozott lex Domitia de sacerdotiis e rendelkezését Sulla eltörölte és a négy 

legfontosabb papi testület (vagyis a pontifexek, a madárjóslással foglalkozó 

augurok, a Sibylla-könyvek őrzésével megbízott papok és az istenek tiszteletére 

lakomákat rendező epulonok collegiuma) vonatkozásában visszaállította a 

cooptatio útján történő kiegészítés rendjét.164 A dictator egyúttal a pontifexek 

számát nyolcról, az augurokét kilencről, a jóslatőrökét tízről tizenötre, a 

flamenekét pedig háromról hétre emelte.165 

 

8. A dictator a provinciák igazgatására vonatkozó szabályokat is 

kiegészítette. A lex Cornelia de provinciis ordinandis értelmében a lelépő 

helytartó köteles volt a tartományba érkezett utódjának a kormányzás teendőit 

haladéktalanul átadni, és a provinciát 30 napon belül elhagyni.166 A törvény 

emellett elsősorban pénzügyi előírásokat tartalmazott: pontosan meghatározta 

például azt, hogy mennyiben köteles a tartomány a kormányzó és kísérete 

eltartásáról gondoskodni, s milyen értékhatárig fogadhat el a helytartó 

ajándékokat a provincia lakosaitól.167 E rendelkezés célja nyilvánvalóan az volt, 

hogy véget vessen a helytartók szokásossá vált zsarolásának, s hogy a 

                                                        
162 Vö. Tac. ann. 6,12; Dio 37,37,1. Vö. SZEMLER (158) 127. 
163 Suet. Nero 2; Kis Ferencné ford. 
164 E sullai rendelkezés nem vonatkozott a pontifex maximus személyére: a pontifexi testület fejét 
továbbra is a nép választhatta. Vö. TAYLOR (160) 421skk. 
165 Vö. MOMMSEN (113) VI. 190. 
166 Vö. Cic. fam. 3,6. 
167 Vö. Cic. fam. 3,10. 
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provinciabeliek számára is egyértelmű legyen, milyen kötelezettségekkel 

tartoznak az adók fizetésén kívül. 

A tartományi kormányzás problémáinak rendezésével szoros 

összefüggésben állt Sulla azon további törvénye, mely a praetorok számát hatról 

nyolcra emelte (lex Cornelia de praetoribus octo creandis).168 E rendelkezést az 

indokolta, hogy Rómának ekkor 10 provinciája volt,169 így azok kormányzására a 

két proconsul mellett 8 propraetorra volt szükség.170 

 

9. A birodalom pénzügyi helyzete a súlyos belpolitikai viszályok 

következtében erősen megingott. A mezőgazdasági termelés hanyatlásnak indult, 

s a katonai kiadások felemésztették a tartalékokat. Sulla hamar felismerte e 

problémákat, s számos rendelkezést hozott a gazdasági stabilitás megteremtése 

céljából. E körben elsősorban az a törvény emelhető ki, mely a városi plebs 

szinte ingyenes gabonaellátását (frumentatio) megszüntette (lex Cornelia 

frumentaria).171 Jól látta a dictator, hogy a gabonaosztás – amit már a korábbi 

években is csak a népszerűséget hajhászó néptribunusok támogattak – mekkora 

felesleges terhet ró az államkincstárra, s jól látta azt is, hogy a polgárháborúk 

alatt elmélyülő erkölcsi válságot csak úgy lehet megfékezni, ha a lebzselő 

polgárokat újra rászorítja a keresőmunkára. 

 

10. A római társadalom erkölcsi válsága a plebs munkakerülő 

magatartásán kívül az arisztokrata családok fényűző életmódjában is kifejezésre 

jutott. Sulla e mértéktelen pazarlásnak is gátat kívánt szabni, s ennek érdekében 

külön törvényt alkotott. A lex Cornelia sumptuaria értelmében a köznapokon 

legfeljebb 30, míg az ünnepnapokon és a nyilvános játékok idején, valamint a 

                                                        
168 Vö. Vell. 2,89,3; Dio 42,51; D. 1,2,2,32. 
169 E provinciák a következők voltak: Sicilia, Sardinia-Corsica, a két Hispania, Macedonia, Africa, Asia, 
Gallia Narbonensis, Gallia Cisalpina és Cilicia. 
170 A praetorok számának növelése – amint a későbbiekben látni fogjuk – a büntetőbíróságok reformjával 
is szorosan összefüggött. 
171 Bár a forrásokban csak közvetett utalásokat találunk e törvényre (vö. Sall. hist. 1,51,11), RICKMAN 
szerint “the evidence that Sulla actually abolished the distributions altogether … is strong enough” [(135) 
165.]. 
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hónapok fő napjain (Kalendis, Idibus, Nonis) maximum 300 sestertiust lehetett 

lakomákra fordítani.172 

A nobilitas tagjainak fényűzése a sűrűn rendezett lakomák mellett 

elsősorban a temetési szertartások során mutatkozott meg. Sulla törvénye ezt is 

figyelembe vette, s pontosan meghatározta a temetkezésre fordítható összegeket. 

Aki a törvényben meghatározott összeghatárt túllépte, annak a különbözetnek 

megfelelő összegű pénzbüntetést kellett fizetnie.173 A törvény valószínűleg nem 

érte el célját, ami részben azzal is magyarázható, hogy maga Sulla járt elöl rossz 

példával, amikor felesége temetésekor megszegte korlátozó rendelkezéseit.174 

VOIGT175 véleménye szerint a lex Cornelia sumptuaria még további 

fejezeteket is tartalmazott, melyek meghatározták, hogy milyen összeg mértékéig 

lehet érvényesen kezességet vállalni,176 megtiltották a kockajátékot,177 s 

szabályozták a házasságtörés és egyéb nemi kicsapongások következményeit.178 

SAUERWEIN viszont nem tartja valószínűnek, hogy minderről egyetlen törvény 

rendelkezett volna, s ezért arra az álláspontra helyezkedik, hogy a felsorolt 

tárgykörökben külön-külön törvények születtek.179 

Sulla mindezeken a törvényi rendelkezéseken túl elsősorban a római 

büntetőjog széles körű reformja által kívánta biztosítani a köztársaság politikai, 

társadalmi és erkölcsi stabilitását. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
172 Vö. Gell. 2,24,11. A törvény meghatározta számos élelmiszer legmagasabb piaci árát (Macr. sat. 
2,13); amint SAUERWEIN rámutat, a dictator a legtöbb külföldi luxuscikk árát szándékosan olyan alacsony 
összegben jelölte meg, hogy a kereskedők számára ne érje meg ezeket behozni Rómába [(146) 135.]. 
173 Vö. Cic. Att. 12,35. A büntetést rendészeti hatáskörükben az aedilis curulisek szabták ki és hajtották 
be (Cic. phil. 9,7). 
174 Vö. Plut. Sulla 35. 
175 VOIGT (165) 253-261 ill. 278-279. 
176 Vö. Gai. 3,124. 
177 Vö. Cic. phil. 2,23. 
178 Vö. Plut. comp. Lys. et Sull. 3,3. 
179 SAUERWEIN (146) 138-139. ROTONDI szintén külön törvénynek tekinti a lex Cornelia de sponsu-t, a lex 
Cornelia de aleatoribus-t és a lex Cornelia de adulteriis et pudicitia-t [(141) 359-360., 362-363.]. 
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II. 

A lex Cornelia iudiciaria 
 

 

A) A bírói kar újjászervezése 
 

1. A sullai dictatura idején valószínűleg nyolc állandó törvényszék 

működött Rómában: a quaestio de maiestate, a quaestio de repetundis, a quaestio 

de ambitu, a quaestio de peculatu et sacrilegio, a quaestio testamentaria 

nummaria, a quaestio de iniuriis és a két quaestio de sicariis et veneficis. E 

quaestiók közül hatnak az elnöki tisztét egy-egy praetor töltötte be, akik sorsolás 

útján kerültek az egyes törvényszékek élére.180 A korábbiakban már említettük, 

hogy Sulla a praetorok számát hatról nyolcra emelte (lex Cornelia de praetoribus 

octo creandis). Mivel e nyolc praetor közül kettő – a praetor urbanus és a 

praetor peregrinus – kizárólag magánjogi jogvitákkal foglalkozott,181  a két 

quaestio de sicariis et veneficis élén praetorok helyett általában ún. iudices 

quaestionis álltak.182 E kvázi-magistratusokat a volt aedilisek közül 

választották.183 

Esküdtbíró csak Róma városában élő, 30-60 év közötti, polgárjoggal 

rendelkező férfi lehetett. Ki voltak zárva, akik éppen közhivatalt viseltek vagy 

állami ügyekben eljárva a Városon kívül tartózkodtak (absentes rei publicae 

causa), ill. akiket közbűncselekmény elkövetése miatt elítéltek, továbbá a testi és 

szellemi fogyatékosok. A bírák megbízatása egy évre szólt, melynek letelte után 
                                                        
180 Vö. Cic. 1Verr. 8,21: “Ecce autem illis ipsis diebus cum praetores designati sortirentur et M. Metello 
obtigisset ut is de pecuniis repetundis quaereret”; Mur. 20,42: “Quid tua sors? Tristis, atrox; quaestio 
peculatus…” E törvényszéki elnököket quaesitoroknak is nevezték. Feladatuk a peres eljárás vezetésére 
korlátozódott, az ítélet meghozatalában közvetlenül nem vettek részt. 
181 Vö. DE MARTINO (36) III. 106. 
182 Ulp. Coll. 1,3,1: “praetor iudexve quaestionis, cui sorte obvenerit quaestio de sicariis…” 
183 A iudex quaestionis tisztsége az aedilitas és a praetura között helyezkedett el a hivatali ranglétrán. 
Cicero az Oppianicus elleni perben iudex quaestionis-ként eljáró C. Iuniust volt aedilisnek és reménybeli 
praetornak nevezi: “aedilicius, iam praetor opinionibus hominum constitutus” (Cic. Cluent. 29,79). C. 
Visellius Varróról szintén említi a szónok, hogy a curulis aedilitas után iudex quaestionis volt: “cum post 
curulem aedilitatem iudex quaestionis esset” (Cic. Brut. 76). Iulius Caesar is mint iudex quaestionis állt a 
quaestio de sicariis et veneficis élén, hivatali pályafutásának az aedilitas és a praetura viselése közötti 
szakaszában (vö. Suet. Caes. 11). 
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az újraválasztásnak nem volt akadálya. A bírák névjegyzékét (album iudicum) – 

melyet a Forumon kifüggesztettek – a praetor urbanus évenként állította össze, 

tekintettel arra, hogy egyesek idős koruk, hivataluk vagy távollétük miatt 

kieshettek, mások pedig idő közben – 30. életévük betöltése, hivatali idejük 

letelte vagy a Városba történő visszatérésük következtében – a jegyzékbe 

felvehetőkké váltak. 

 

2. A büntetőügyekben eljáró római esküdtszékek tagjainak társadalmi 

hovatartozása az idők folyamán többször változott. Eredetileg csak senatorok 

bíráskodhattak, Gaius Gracchus azonban változtatott ezen, és Kr. e. 122-ben a 

lovagokra ruházta a bírói hatalmat (lex Sempronia iudiciaria).184 Gracchus célja 

egyértelműen az volt, hogy megnyerje a lovagok bizalmát, s így kiszélesítse 

politikai táborát. A bírósági reform szükségességét a senatorok 

megvesztegethetőségével indokolta.185 A bírósági törvény beláthatatlan 

következményekkel járt. A politikai erőviszonyokban óriási változás állt be: a 

lovagok – bírói hatalmukkal gátlástalanul visszaélve – a senatorok fölé 

kerekedtek.186  

E problémák odavezettek, hogy Kr. e. 106-ban Q. Servilius Caepio consul 

javaslatára módosítottak a bíróságok összetételén (lex Servilia iudiciaria). 

Vitatott, hogy e törvény megosztotta-e a bírói hatalmat a lovagok és a senatorok 

között, vagy kizárólag a senatorokat jogosította fel újra az ítélkezésre. Számomra 

                                                        
184 A különböző források egymástól eltérően tudósítanak a törvény tartalmáról. Appianosz azt írja, hogy 
Gracchus “a bíróságokat, amelyek megvesztegethetőségük miatt rossz hírben álltak, a senatoroktól 
átutalta a lovagok hatáskörébe” (App. bell. civ. 1,22,92; Hahn I. ford.). Plutarkhosz ezzel szemben azt 
állítja, hogy Gracchus “törvénye háromszáz lovagot vett fel a háromszáz senator mellé, és a bíráskodás 
jogát mind a hatszáznak megadta” (Plut. C. Gracch. 5; Máthé E. ford.). Helyesen mutatott rá BRUNT, 
hogy ez az ellentmondás könnyen feloldható: a lex Sempronia valószínűleg úgy rendelkezett, hogy mind 
a senatorok, mind a lovagok vegyenek részt a bíráskodásban, a quaestio repetundarum bírái viszont 
kizárólag lovagok lehetnek [(23) 194skk.]. Plutarkhosz egyszerűen elmulasztotta megemlíteni a quaestio 
repetundarum-ra vonatkozó kitételt, míg Appianosz e törvényszék egyedülálló politikai súlya miatt éppen 
ezt a rendelkezést emelte ki a törvény előírásai közül. BRUNT érvelését alátámasztja, hogy leginkább a 
quaestio repetundarum állt rossz hírben megvesztegethetősége miatt, s ezért valószínű, hogy Appianosz 
csak az e törvényszéket érintő gracchusi változtatásra utalt. 
185 Appianosz szerint Gracchus “főleg azokat a közelmúltban történt eseteket hozta fel, hogy a bírák 
Aurelius Cottát, Salinatort és harmadikként Manius Aquiliust, Asia meghódítóját, nyilván megvesztegetés 
hatása alatt, mentették fel” (App. bell. civ. 1,22,92; Hahn I. ford.). 
186 “A törvény elfogadásakor Gracchus állítólag kijelentette, hogy ezzel egycsapásra megtörte a senatus 
hatalmát. A tapasztalat azonban Gracchus szavainak a vártnál is nagyobb igazságát bizonyította” – írja 
szintén Appianosz (App. bell. civ. 1,22,93; Hahn I. ford.). 
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az utóbbi álláspont tűnik elfogadhatóbbnak. Tacitus ugyanis azt írja, hogy a 

serviliusi törvények ismét a senatusnak adták vissza a bíráskodást: “Serviliae 

leges senatui iudicia redderent.”187  

Néhány év múlva ismét változtattak a bíróságok összetételén. C. Servilius 

Glaucia javaslatára módosították a tartományi helytartók korrupciós 

bűncselekményeinek (crimen repetundarum) elbírálására vonatkozó szabályokat, 

s az ilyen ügyekben való ítélkezés jogát újra a lovagokra ruházták (lex Servilia 

Glauciae repetundarum). A törvény megalkotásának időpontját nem tudjuk 

pontosan. Annyit tudunk, hogy Glaucia Kr. e. 101-ben néptribunus volt, 100-ban 

pedig a praetori hivatalt töltötte be.188 GRUEN véleménye szerint valószínűbb, 

hogy a bírósági törvényt Glaucia még tribunus plebisként szavaztatta meg.189 

Amint arról a korábbiakban már szó esett, a Kr. e. 91. évre az ifjabb M. 

Livius Drusust választották néptribunusszá, aki kísérletet tett az uralkodó 

társadalmi rétegek egységének helyreállítására, a senatorok és a lovagok 

érdekazonosságának megteremtésére, a két rend közti ellentétek feloldására. Ezt 

a célt szolgálta törvényjavaslata, mely meg kívánta osztani a bírói hatalmat a 

társadalom két vezető rendje között (lex Livia iudiciaria).190 A néptribunus 

próbálkozása azonban kudarcot vallott: a rendek egységét a bírósági reform nem 

tudta helyreállítani, sőt a senatorok és a lovagok közötti ellentétek csak tovább 

fokozódtak.191  

                                                        
187 Tac. ann. 12,60. Caepiót minden bizonnyal ezért tüntették ki a “senatus védnöke” (patronus senatus) 
címmel (Val. Max. 6,9,13). 
188 Vö. BROUGHTON (21) I. 571-572. ill. 574-575. 
189 GRUEN (47) 167. 
190 Appianosz így tudósít a történtekről: “a senatust és a lovagokat, akik ekkor főként a bíróságok 
kérdésében voltak egymással ellentétben, mindkettejüket kielégítő törvénnyel akarta összebékíteni. Az 
ítélkezés jogát egyértelműen a senatusnak visszaadni nem lehetett volna, ezért mindkét fél érdekében a 
következőket eszelte ki: mivel a lázongások következtében a senatorok száma alig érte el a háromszázat, 
azt javasolta, hogy a lovagok legkiválóbbjai közül még ugyanennyit válasszanak hozzájuk, és az így 
megnövelt senatusból kerüljenek ki a jövőben a bírák” (App. bell. civ. 1,35,157-158; Hahn I. ford.). 
191 “A senatus ugyanis nehezen viselte el, hogy egyszerre ily sok új tag választassék sorai közé, s a 
lovagok közül egyesek immár a legnagyobb tekintély birtokába is jussanak. Azt sem tartották 
lehetetlennek, hogy a senatusba bekerülő lovagok egymás között összetartva, még erőteljesebben 
küzdenek majd a régi senatorok ellen. A lovagok pedig amiatt gyanakodtak, hogy ennek az állítólagos 
jótéteménynek a révén a jövőben az ítélkezés joga kizárólag a senatusra száll, és mióta megízlelték e nagy 
vagyonok és jövedelmek édességét, ez a gyanú keserves volt számukra” – írja Appianosz (App. bell. civ. 
1,35,159-160; Hahn I. ford.). 
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Mindezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy Livius Drusus törvénye 

csak igen rövid ideig maradt hatályban. Kr. e. 89-ben újra megváltoztatták a 

törvényszékek összetételét. M. Plautius Silvanus néptribunus javaslatára ekkor 

egy egészen új eljárást vezettek be: a bírák személyéről a nép (comitia tributa) 

dönthetett, oly módon, hogy minden tribus választhatott 15 bírót, akiknek a 

megbízatása továbbra is egy évre szólt (lex Plautia iudiciaria).192 

 

3. A lex Plautia sem maradt azonban sokáig hatályban. A Sulla által 

alkotott bírósági törvény (lex Cornelia iudiciaria) ugyanis a bírói hatalmat 

visszaadta a senatorok kezébe.193 Cicero a Verres ellen Kr. e. 70-ben lefolytatott 

perben említést tesz arról, hogy a bíróságokat tíz évvel korábban adták át a 

senatusnak: “inter decem annos, posteaquam iudicia ad senatum translata 

sunt.”194 A szónok által megjelölt tíz esztendő valószínűleg kerekített szám volt, 

s  Sulla bírósági törvénye már Kr. e. 82-ben vagy legkésőbb 81-ben 

megszületett.195 Velleius Paterculus szintén utal e törvényre, amikor az Aurelius 

Cotta javaslatára hozott lex Aurelia iudiciaria rendelkezéseivel kapcsolatosan azt 

írja, hogy Cotta a bíráskodás feladatát, melyet C. Gracchus a senatoroktól elvett s 

a lovagokra bízott, s melyet Sulla ezektől visszavitt a senatorokhoz, e két rend 

között arányosan osztotta meg: “Cotta iudicandi munus, quod C. Gracchus 

ereptum senatui ad equites, Sulla ab illis ad senatum transtulerant, aequaliter in 

utrumque ordinem partitus est.”196 Tacitus is megemlíti, hogy Sulla törvénye 

alapján húsz quaestort választottak a senatus kiegészítésére, amelynek a bírósági 

ügyeket a dictator előzőleg átadta: “post lege Sullae viginti creati supplendo 

senatui, cui iudicia tradiderat.”197 

                                                        
192 Vö. Asc. 79,7-14. Az esküdtbírák száma ezek szerint ekkor összesen (35 × 15) 525 fő lehetett. 
193 A bírói névjegyzéket így újból a senatori névjegyzék alapján állították össze. 
194 Cic. 1Verr. 13,37. 
195 ROTONDI a törvényt Kr. e. 82-re [(141), 351.], BROUGHTON 81-re teszi [(21) II. 75.]. 
196 Vell. 2,32,3. 
197 Tac. ann. 11,22. 
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Sullát általában e törvénye miatt vádolják oligarchikus és 

antidemokratikus jellegű restaurációra való törekvéssel.198 Ezek a vádak azért 

alaptalanok, mert a sullai senatus már egészen más testület volt, mint amely ellen 

a Gracchusok küzdöttek.  Láttuk, hogy Sulla a senatus létszámát a duplájára 

emelte oly módon, hogy a lovagok közül a comitia tributa által mintegy 300 főt 

senatorrá választatott, a senatus folyamatos kiegészülésének biztosítása 

érdekében pedig úgy rendelkezett, hogy minden volt quaestor – kiknek számát 

20-ra emelte – automatikusan váljon a testület tagjává. Ez éppenséggel 

kifejezetten demokratikus jellegű újítást jelentett, hiszen ily módon a quaestorok 

megválasztása során a népgyűlés döntötte el, hogy a későbbiekben kik kerüljenek 

be a senatusba, s ezáltal kik részesüljenek a bírói hatalomban.199 

SCHVARCZ200 – csakúgy, mint MOMMSEN201 – a senatusi tagságnak a 

quaestura viseléséhez kötését rendkívül bölcs gondolatnak tartja: “a quaestori 

hivatal viselése valódi tanfolyama volt az államférfiúi pályának ez idő szerint 

Rómában; midőn tehát Sulla a maga törvényében azt rendeli vala, hogy jövőre 

csak oly állampolgárok léphessenek be tagokúl, senatorokúl a senatusba, a kik 

quaestori hivatalt viseltek volt, ez által Sulla kimondta azt, hogy a senatust 

jövőre csak oly erőkből óhajtja megalkotni, a kik keresztül mentek becsülettel az 

államférfiúi tanfolyamon.” 

Mindebből arra következtethetünk, hogy a dictator intézkedésének 

elsősorban szakmai, s nem politikai céljai voltak. A lex Cornelia iudiciaria nem 

az oligarchikus restaurációt szolgálta, hanem a törvényszéki munka megfelelő 

színvonalú elvégzését kívánta garantálni: Sulla azokat ruházta fel bírói 

hatalommal, akik az ítélkezés feladatának ellátására szakmailag a leginkább 

megfelelőnek tűntek. 

 

                                                        
198 SCHVARCZ GYULA az 1887. október 10-én tartott – általam már többször idézett – akadémiai 
székfoglaló beszédében elsősorban e vádak megalapozatlanságára kívánt rámutatni. Az 1940-es és ’50-es 
évek kutatási eredményeit összefoglalva BADIAN is azt írja Sulláról, hogy “it should no longer be said 
that he was a mere reactionary, blindly trying to restore dead forms” [(9) 231.]. 
199 Vö. SCHVARCZ (147) 37. 
200 SCHVARCZ (147) 45. 
201 “Nicht der letzte Zweck dieser Ordnungen wird es gewesen sein in der Quaestur eine praktische 
Schule der künftigen Beamten zu schaffen” – írja a német jogtudós [(114) I. 445]. 
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B) Eljárásjogi reformok 
 

1. Sulla a törvényszéki eljárás szabályait is módosította: egyrészt 

lényegesen megváltoztatta az egyes bűnügyekben ítélkező esküdtek 

kiválasztásának szabályait, másrészt pedig bevezette a nyílt szavazás 

választhatóságát. Mivel a források e rendelkezésekkel kapcsolatosan csupán egy 

lex Corneliát említenek, nem tudjuk biztosan, hogy a dictator melyik törvényéről 

van szó. Mivel azonban e rendelkezések általános jellegűeknek tűnnek, vagyis 

valószínűleg nemcsak egy-egy konkrét bűncselekmény elbírálásával 

kapcsolatban születtek, hanem minden büntetőperre kiterjedtek, arra 

következtethetünk, hogy ezeket szintén Sulla bírósági törvénye tartalmazta. 

 

2. A Kr. e. 122-ben hozott lex Acilia repetundarum ismert szabályai 

szerint az egyes bűnügyekben eljáró esküdtszékek megalakítása ún. editio útján 

történt. Ennek az eljárásnak a lényege a következő volt. A bírák névjegyzékében 

szereplő 450 polgár közül először a vádlott kiválogatta azokat, akik vele 

rokonságban álltak, valamint azokat, akik ugyanazon sodalitashoz vagy 

collegiumhoz tartoztak, melynek maga is tagja volt; e személyek elfogultságuk 

miatt nem vehettek részt az eljárásban. A többi esküdt közül ezek után a vádló 

kiválasztott 100-at, melyek közül végül a vádlott megjelölhette azt az 50 főt, aki 

ítélkezett az ügyben.202 Valószínűleg nem csak a quaestio de repetundis tagjait 

választották ki ilyen eljárás során, hanem a többi quaestio esetében is ezeket a 

szabályokat alkalmazták. A Kr. e. 101-100 körül hozott lex Servilia Glauciae 

repetundarum ezeket a szabályokat akként módosította, hogy a vádló 100 helyett 

125 bírót volt köteles kijelölni, melyek közül a vádlott 75-öt visszautasíthatott, s 

így maradt meg az az 50 fő, aki a konkrét ügyben eljárt.203 A sullai reformokig ez 

az eljárási rend maradt hatályban.204 

                                                        
202 Lex Acilia 20-26. 
203 Vö. Cic. Planc. 41. 
204 Vö. LENGLE (82) 276. 
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A dictator bírósági törvénye jelentősen módosította e szabályokat. A lex 

Cornelia alapján az eljáró esküdtszék megalakítása editio helyett a sortitio–

reiectio–subsortitio egymást követő három aktusából álló eljárás útján történt. A 

törvényszék elnökeként eljáró magistratus a decuriákba beosztott esküdtbírák 

közül205 – egy urnából kihúzva a törvény által meghatározott számú esküdt 

nevét206 – kisorsolta az adott ügyben ítélkező személyeket (sortitio). Ha a 

kisorsolt bírák közé olyan személyek kerültek, akikkel szemben a feleknek 

bármiféle kifogásuk volt, kérhették azok kizárását: előbb a vádló, majd a vádlott 

gyakorolhatta e jogát (reiectio). Ilyenkor a praetor újabb sorsolás által más 

személyekkel egészítette ki az esküdtszéket (subsortitio). 

Ez az új eljárási rend sokkal igazságosabb volt, mint a korábbi. Helyesen 

mutat rá JONES, hogy az editio nyilvánvalóan kedvezett a vádlónak,207 hiszen a 

vádlott már csak azok között az esküdtek között válogathatott, akiket a vádló 

kiválasztott. Sulla – észlelve ezt a felemás helyzetet – a sorsolás előírása által 

kiegyenlítette az egymással szemben álló felek esélyeit. 

Mivel a felek által kizárható személyek számának korlátozás nélkül 

hagyása megbéníthatta volna a törvényszék működését, Sulla pontosan 

meghatározta mind a vádló, mind a vádlott számára, hogy legfeljebb hány 

esküdtbíró kizárását kérheti. Ez a szám a felek társadalmi rangja szerint 

különbözött: míg a senatori rend tagjai maximum hat, mások maximum három 

esküdt személyét utasíthatták vissza. A ius reiectionis Sulla általi korlátozására 

Cicero utal egy helyen: “de se homines, si qui extra iustum ordinem sunt, quibus 

ne reiiciendi quidem amplius quam trium iudicium praeclarae leges Corneliae 

faciunt potestatem, hunc hominem … nolunt iudicare.”208 A senatorokra 

                                                        
205 Az egyes esküdtszékek tagjait egy-egy decuria tagjai közül sorsolták ki (vö. Cic. 2Verr. 1,61,158; 
2,32,79; Cluent. 37,103); a decuriák számát (s ebből fakadóan az egyes decuriák létszámát) azonban nem 
ismerjük. Vö. JONES (63) 60.: “The album was divided into decuriae (it is not known how many, or how 
large they were), and each jury was apparently allotted from one decury.” 
206 A lex Cornelia de sicariis et veneficis alapján például 32 bíró ítélkezett; erre az Oppianicus elleni per 
adataiból következtethetünk: “in consilium erant ituri iudices XXXII” – mondja Cicero (Cic. Cluent. 
27,74). 
207 JONES (63) 66-67.: “This system of nominated jurors (iudices editicii) evidently favoured prosecutors 
and was strongly disliked by defendants.” 
208 Cic. 2Verr. 2,31,77. 
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vonatkozó eltérő előírásra pedig többek között abból következtethetünk, hogy a 

senatori rangú Verres is hat esküdt kizárását kérhette az ellene folyó perben.209 

E szabályok látszólag a társadalmi különbségeket erősítették, s a többi 

rend tagjaihoz képest kedvezőbb helyzetbe hozták a senatorokat. Sulla 

rendelkezését JONES is “unfair”-nek minősíti.210 Ez azonban tévedés. A dictator 

éppen arra törekedett, hogy kiegyenlítse a különböző társadalmi helyzetű 

polgárok esélyeit. Helyesen mutat rá GREENIDGE, hogy a senatorok és a többi 

rendhez tartozók közötti különbségtételt egyszerűen az indokolta, hogy egy 

senatornak személyes ismeretségei révén valószínűleg több barátja és 

ugyanakkor talán több ellensége is volt a bírák között, mint másoknak, s ezért 

egy senator ügyében több esküdt lehetett elfogult, mint más személyek 

ügyeiben.211 

 

3. A bizonyítási eljárás lefolytatása után a törvényszék elnöke 

berekesztette a tárgyalást, és felszólította az esküdteket az ítélet meghozatalára. 

Az ítélethozatal (sententiae latio) szavazás útján történt, ami eredetileg mindig 

írásbeli és titkos volt.212 Sulla e téren is jelentős reformot vezetett be: lehetővé 

tette, hogy maga a vádlott döntse el, titkos vagy nyílt (clam an palam) legyen-e 

ügyében a szavazás. Cicero állítása szerint amikor a Scamander ellen Kr. e. 74-

ben lefolytatott perben elérkezett az ideje annak, hogy az esküdtek meghozzák 

ítéletüket, C. Iunius, a törvényszék elnöke a lex Cornelia akkor még hatályban 

lévő rendelkezése alapján megkérdezte a vádlottat, mit kíván, titkos vagy nyílt 

legyen-e a szavazás ügyében: “Cum in consilium iri oporteret, quaesivit ab reo 

C. Iunius quaesitor ex lege illa Cornelia, quae tum erat, clam an palam de se 

sententiam ferri vellet.”213 

                                                        
209 Cic. 2Verr. 1,7,18; 3,41,97; 5,44,114. 
210 JONES (63) 68. 
211 GREENIDGE (43) 440. 
212 Minden esküdt kapott a praetortól egy fából készült, viasszal bevont táblácskát, amelyre anélkül, hogy 
e fölött társaival tanácskozhatott volna, vagy “C” (condemno = elítélem), vagy “A” (absolvo = 
felmentem), vagy “NL” (non liquet = nem világos) betűt írt fel. A táblákat ezután összeszedték, s 
megszámlálták a szavazatokat. 
213 Cic. Cluent. 20,55. 
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E rendelkezés valószínűleg azt a célt szolgálta, hogy a bírák felelősségteljesebben döntsenek, hiszen 

akinek nyíltan kell állást foglalnia valamilyen kérdésben, annak nagyobb a személyes felelőssége, 

mint annak, aki a döntéshozó testület tagjaként titkosan adja le voksát; az utóbbi esetben a döntésért 

való felelősség súlya megoszlik a tagok között. 

 

 

C) A törvény értékelése 
 

1. Sulla bírósági törvénye a források szerint a büntető igazságszolgáltatás 

problémáit nem tudta megoldani. Az új senatorok politikai céljaikat tekintve 

rövid időn belül azonosultak a korábbi senatorokkal, s így a testület tagjai a 

bírósági eljárások során egységesen képviselték saját társadalmi rendjük érdekeit. 

Az esküdtbírák továbbra sem jogi, hanem elsősorban politikai szempontok 

szerint ítélkeztek. Naív volt tehát Sulla, mikor azt gondolta, hogy egy politikai 

testület képes pártatlanul ítélkezni. 

Ezen kívül az sem igazolódott be, hogy a hivatali munkában gyakorlatot 

szerzett volt quaestorok megbízhatóbban, magasabb színvonalon tudják ellátni az 

ítélkezés feladatát, mint azok, akik korábban nem töltöttek be állami tisztet. 

Helyesen mutat rá HEINLEIN, hogy a legtöbb quaestor hivatali ideje alatt csak 

szűk körű közigazgatási ismereteket szerzett, s Sulla törvénye alapján azokból is 

senatorok lettek, akik quaestoroknak sem váltak be.214 A bírósági munka 

megfelelő minőségét tehát a senatusi tagságnak a quaestura viseléséhez kötése 

önmagában nem biztosította. 
Végül az igazságszolgáltatás legfőbb problémája továbbra is a bírák megvesztegethetősége maradt. A 

forrásokból – elsősorban Cicero Verres elleni beszédéből – világosan kitűnik, hogy Sulla ebben a 

kérdésben sem tudott megoldást nyújtani. NÓTÁRI szerint a dictator azon rendelkezése, mely a bírói 

hatalmat visszaadta a senatoroknak, csökkentette a bírák számát, s ez növelte a korrumpálhatóság 

esélyét.215 Ez a megállapítás két okból is téves. Egyrészt Sulla nem csökkentette a bírói kar 

                                                        
214 HEINLEIN (54) 344. 
215 NÓTÁRI (122) 46.: “a sullai quaestiók egyik legvilágosabban érzékelhető rákfenéje a csekély létszám 
által még csak erősített korrumpálhatóság volt.” 
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összlétszámát.216 Másrészt a korrumpálhatóság véleményem szerint alapvetően nem a döntéshozók 

számától függ: a késő köztársaság korában – mint az alábbiakban még látni fogjuk – a választási 

korrupció is virágzott, annak ellenére, hogy a magistratusokat a népgyűlések választották. A 

megvesztegethetőség nézetem szerint elsősorban erkölcsi probléma. Az pedig nem a sullai 

törvényeknek róható fel, hogy a senatori rangú bírák éppen olyan pénzéhesek és erkölcstelenek 

voltak, mint lovagrendi elődeik. 

A sorozatos bírói visszaélések mindenesetre oda vezettek, hogy a 

senatorok kizárólagos bírói hatalmát már Kr. e. 70-ben megszüntették, s a L. 

Aurelius Cotta praetor javaslatára hozott lex Aurelia iudiciaria rendelkezései 

alapján a bírói kart három társadalmi csoportból, a senatorok, a lovagok és a 

tribuni aerarii köréből válogatták össze.217 Az utóbbiak csoportját CLOUD szerint 

azok alkották, akiknek a vagyona elérte ugyan a 400.000 sestertiust (tágabb 

értelemben tehát ők is az ordo equester tagjai voltak), állami lóval (equus 

publicus) azonban nem rendelkeztek (szűkebb értelemben tehát mégsem 

tartoztak a lovagok közé).218 Ez a rendelkezés sem maradt egyébként sokáig 

hatályban, s a törvényszékek személyi összetételét a Kr. u. I. század közepéig 

még többször módosították.219 

 

                                                        
216 Mint már láttuk, a bírák számát a lex Acilia 450, a lex Plautia pedig 525 főben határozta meg; Sulla 
azzal, hogy a bírói hatalmat a duplájára növelt létszámú senatus kezébe adta, 600-ra emelte a potenciális 
bírák számát. 
217 Schol. Bob. 229: “lex Aurelia iudiciaria ita cavebat ut ex parte tertia senatores iudicarent, ex partibus 
duabus tribuni aerarii et equites Romani, eiusdem scilicet ordinis viri”; Asc. Pis. 16: “Legem iudiciariam 
… tulit L. Aurelius Cotta praetor, qua communicata sunt iudicia senatui et equitibus Romanis et tribunis 
aerariis”. 
218 CLOUD (31) 509. Mások szerint a tribuni aerarii körébe a 300.000 sestertius vagyonnal rendelkezők 
tartoztak; ld. GREENIDGE (43) 444.; STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 90.; LAST–GARDNER (78) 339.; 
SANTALUCIA (142) 162. 
219 Kr. e. 55-ben a lex Pompeia iudiciaria felemelte a bírói tisztség betöltéséhez szükséges vagyon 
összegét (Asc. Pis. 16). Kr. e. 46-ban a lex Iulia iudiciaria megszüntette a tribuni aerarii esküdtbírói 
szerepét, s kizárólag a senatorokat és a lovagokat jogosította fel a bíráskodásra (Suet. Caes. 41). Két 
évvel később az alacsonyabb néprétegek újból részesülhettek a bírói hatalomból: a lex Antonia iudiciaria 
alapján ismét felállítottak egy harmadik decuriát, melynek tagjait már nemcsak a tribuni aerarii, hanem a 
centuriók, sőt a közkatonák soraiból válogatták össze (Cic. phil. 5,5). Újabb változtatást a lex Iulia 
iudiciorum publicorum vezetett be Kr. e. 17-ben: Augustus e törvénye a három bírói decuriához egy 
negyediket csatolt, a ducenari, vagyis a kétszázasok testületét, akik a lovagi census felével, azaz 200 ezer 
sestertius vagyonnal rendelkeztek. Végül Caligula a bírák munkájának megkönnyítése céljából a bírói 
testületek számát ötre emelte (Suet. Cal. 16). Suetonius szerint Galba uralkodásának idején a bírák kérték, 
hogy állítsanak fel egy hatodik bírói testületet, e kérelmet azonban a császár elutasította (Suet. Galba 14). 
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2. Sulla eljárásjogi rendelkezései szintén hamarosan hatályukat vesztették. 

Az esküdtszék nyílt szavazásának választhatóságát szintén a lex Aurelia törölte 

el, mely jogszabály ezzel visszaállította a titkos szavazás kizárólagosságát. 

GREENIDGE szerint a nyílt szavazásnak az lehetett a hátránya, hogy az elsőként 

szavazók – főként, ha azok tekintélyes emberek voltak – véleményükkel 

befolyásolhatták a sorban utóbb szavazókat.220 

A bírák kizárására vonatkozó szabályokat Kr. e. 59-ben módosították. A 

P. Vatinius néptribunus javaslatára hozott lex Vatinia de reiectione iudicum 

értelmében a törvényszék elnöke három bírói névsort állított össze, melyek közül 

mind a vádló, mind a vádlott visszautasíthatott egyet, s az így megmaradt 

névsorban szereplő bírák ítélkeztek az ügyben.221 A lex Vatinia előírásait sem 

alkalmazták azonban hosszú ideig.222 

 

3. E későbbi módosítások szükségességéből arra következtethetünk, hogy 

a lex Cornelia iudiciaria rendelkezései a büntetőeljárás problémáit nem 

rendezték kielégítően. Az esküdtszéki eljárás legfőbb problémáira (kik 

bíráskodjanak?, hogyan állítsák fel az egyes bűnügyekben eljáró 

törvényszékeket?, hogyan hozzák meg a bírák ítéletüket?) azonban más sem 

tudott végleges megoldást találni. E problémákat csak az egész eljárási rend 

teljes megváltoztatása, a quaestiones perpetuae felszámolása, és az eredetileg 

rendkívülinek nevezett császári perrend (cognitio extra ordinem) kiépítése 

oldotta meg. Ehhez viszont előbb az államforma megváltoztatására volt szükség. 

A köztársaság megdöntése pedig Sullától állt a legtávolabb. A dictator legfőbb 

célja az államrend megerősítése volt, amit többek között a köztársasági jellegű és 

szellemű esküdtszéki rendszer kibővítésével kívánt elérni. Egy circulus vitiosus 

alakult tehát ki: Sulla a büntető igazságszolgáltatás problémáit csak úgy oldhatta 

volna meg, ha feladja végső politikai célját, aminek elérése érdekében 

hozzáfogott a büntetőjog széles körű reformjának megvalósításához. 
                                                        
220 GREENIDGE (43) 442. 
221 Vö. Cic. Vat. 11,27. 
222 Újabb változtatást Kr. e. 55-ben a lex Licinia de sodaliciis hozott, mely jogszabály alapján a vádló a 35 
tribus közül kijelölhetett négyet, melyek közül a vádlott egyet visszautasíthatott, s így végül a 
törvényszék elnöke a maradék három kerülethez tartozó esküdtekből állította össze az eljáró esküdtszéket. 
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III. 

A lex Cornelia de repetundis 
 

 

A) A törvény előzményei 
 

1. A rómaiak a fegyverrel meghódított területeket a római nép 

zsákmányának (praeda populi Romani) tekintették, s ezért eredetileg egyáltalán 

nem láttak okot arra, hogy a tartományok lakosságát kíméljék, s védelemben 

részesítsék a zsarnokoskodó helytartókkal szemben, akik hivatalukat elsősorban a 

gyors egyéni meggazdagodás eszközének tekintették. E szemlélet valószínűleg 

akkor kezdett megváltozni, amikor rájöttek, hogy a korlátlan, ellenőrzés nélküli 

hatalom az elnyomott lakosság körében szükségképpen elégedetlenséghez, 

zavargásokhoz és lázadásokhoz, végeredményben a közrend megbomlásához 

vezet. BAUMAN szerint a provinciai lakosok érdekvédelmének kialakulása 

összefüggésben állt azzal is, hogy a görög filozófia gondolatvilága – elsősorban 

az általános emberszeretet (filantrópia) eszméje – a Kr. e. II. század során egyre 

nagyobb hatást gyakorolt a római gondolkodásmódra, s kialakította a humanitas 

Romana eszmevilágát, mely szembeszállt az embertelenség minden 

megnyilvánulási formájával.223 

 

2. Első ízben Kr. e. 171-ben indult eljárás zsarolás (crimen pecuniarum 

repetundarum) miatt volt helytartók ellen a tartományi lakosok kérésére. A két 

Hispania követei előbb M. Titinius, majd P. Furius Philus és C. Matineus 

kapzsisága és pénzharácsolása miatt emeltek panaszt a senatus előtt. Mivel a 

vádak megalapozottnak tűntek, az atyák megbízták L. Canuleius Dives praetort, 

hogy az ügy kivizsgálására jelöljön ki a senatori rendből öt döntőbírót 

                                                        
223 BAUMAN (15) 57-62. 
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(recuperatores), a hispanoknak pedig lehetővé tették, hogy válasszanak maguk 

számára az ügyben eljáró római képviselőket.224 

 

3. Mivel a hispaniai lakosok által indított pert a következő években több 

hasonló ügy követte, felmerült az igény arra, hogy a volt helytartók zsarolási 

ügyeinek kivizsgálására állandó törvényszéket (quaestio perpetua) állítsanak fel. 

Erre végül Kr. e. 149-ben került sor, L. Calpurnius Piso Frugi néptribunus 

indítványára (lex Calpurnia de pecuniis repetundis). 

Helyesen írja MOSSAKOWSKI, hogy e törvény fordulópontot jelentett a 

római jog fejlődésének történetében, s később mintaképül szolgált minden 

további állandó törvényszék felállításakor.225 MAINE a törvény jelentőségét 

abban látja, hogy az általa felállított bírói fórum “igazi büntető jogszolgáltatást 

végző rendes büntető törvényszék volt.”226 E megállapítás kétség kívül helytálló, 

az eljárás azonban, melyet a törvény előírt, még alig különbözött a magánjogi 

pertől: az eljárás alapvetően a legis actio sacramento szabályait követte.227 A per 

három szakaszra oszlott.228 Az első (in iure) szakasz a praetor peregrinus, a 

második a kizárólag senatorok közül választható esküdtbírák előtt (apud 

recuperatores) folyt, amit – marasztaló ítélet esetén – egy becslő eljárás (litis 

aestimatio) követett, melynek során megállapították a pénzbüntetés pontos 

összegét. A büntetés a provinciai lakosoktól illetéktelenül elvett pénzek s egyéb 

vagyontárgyak értékének egyszeres megtérítése volt (poena simpli). A 

marasztalás nem járt infamiával, amire abból következtethetünk, hogy L. 

Lentulus – aki a lex Calpurnia alapján elsőként felelősségre vont személyek közé 
                                                        
224 Liv. 43,2. 
225 MOSSAKOWSKI (119) 213. 
226 MAINE (101) 209. 
227 Vö. lex Acilia 23: “(lege Calpu)rnia aut lege Iunia sacramento actum siet.” Mivel legis actióval csak 
római polgárok perelhettek, több kutató szerint a törvény eredetileg csak a tartományokban élő római 
polgárok védelmét szolgálta. Ez az álláspont azonban – amint LINTOTT rámutat – nem egyeztethető össze 
a forrásokkal. Cicero ugyanis azt mondja, hogy a törvényszéket a szövetségesek érdekében (sociorum 
causa) hozták létre (Cic. div. Caec. 17-18; 2Verr. 2,6,15). A peregrinus jogállású provinciai lakosok 
valószínűleg római képviselők (patroni) útján indíthattak eljárást a törvényszék előtt. Ezt több kutató – 
így például RICHARDSON [(111) 4-5.] – kétségbe vonja, azzal érvelve, hogy a legis actiós eljárás szabályai 
kizárták a perbeli képviselet lehetőségét. LINTOTT azonban rámutat, hogy egyes kivételes esetekben (vö. 
Gai 4,82; Inst. 4,10 pr.) a régi civiljog is megengedte a más nevében való perlést [LINTOTT (92) 173.; (95) 
16.; (96) 99-100.]. 
228 Vö. LINTOTT (90) 210. 
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tartozott – elítélése után továbbra is a senatori rend tagja maradhatott, sőt Kr. e. 

147-ben még censori tisztséget (!) is betölthetett.229 

 

4. A crimen repetundarum körében a következő törvény a Kr. e. 149 és 

123 között hozott lex Iunia de repetundis volt, mely egyesek szerint a 109-ben 

consuli hivatalt betöltő M. Iunius Silanus, míg mások szerint a 126-ban 

néptribunusi tisztséget ellátó M. Iunius Pennus nevéhez fűződik.230 A törvény 

tartalmáról semmit sem tudunk. 

 

5. Részben Nápolyban, részben pedig Bécsben őrzik annak a híres 

bronztáblának (tabula Bembina) a maradványait, mely egy lex repetundarum 

szövegét tartalmazza.231 E törvényt – MOMMSEN232 nyomán – a legtöbb kutató a 

Kr. e. 122-ben hozott lex Aciliával azonosítja, mely a tartományi helytartók 

zsarolási ügyeivel kapcsolatban alkotott harmadik törvény volt. A tudósok 

véleménye nagyrészt abban is megegyezik, hogy e jogszabály megalkotása Gaius 

Gracchus politikai programjának részét képezte, s nevét a néppárti politikus 

egyik tribunustársáról, M’. Acilius Glabrióról kapta.233 

A lex Acilia a peres eljárás szabályait jelentősen megváltoztatta, s – 

szakítva a magánjogi per (iudicium privatum) számos előírásával – kialakította a 

büntető törvényszékek sajátos perrendjét. A törvényszék élére a praetor 

peregrinus helyett egy kizárólag e célra rendelt praetort (praetor repetundarum) 

helyezett. A quaestio mellé 450 esküdtet rendelt, akik – összhangban a lex 

Sempronia iudiciaria rendelkezéseivel – kizárólag lovagok lehettek. Az esküdtek 

névsorát a praetor peregrinus állította össze, e névsor alapján pedig maguk a 

                                                        
229 Vö. BROUGHTON (21) I. 463. 
230 Vö. GRUEN (47) 293-294. 
231 A római feliratot tartalmazó tábla egykor Pietro Bembo bíboros (†1547) tulajdonát képezte; elnevezése 
innen származik. A régészeti lelet történetéről ld. LINTOTT (93) 201-214. A törvény szövegét ld. FIRA I. 
85-102.  
232 MOMMSEN (116) I. 1skk. 
233 Vö. HARDY (50) 5.; BALSDON (11) 99.; BADIAN (8) 383.; JONES (62) 40.; SHERWIN-WHITE (151) 18.; 
LINTOTT (92) 185. CARCOPINO [(25) 205-235.)] és MATTINGLY [(106) 129-143.; (106) 154-168.; (107) 
255-263.; (108) 71-81.] a communis opinióval szemben azt az álláspontot képviselik, hogy a tabula 
Bembina a lex Servilia Glauciae repetundarum szövegét tartalmazza. 
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felek választhatták ki az ügyükben eljáró 50 bírót a már ismertetett eljárás útján 

(editio iudicum).234 

A törvény részletesen szabályozta a per menetét. Felsorolta, hogy mely 

magistratusok ellen lehet – hivatali évük letelte után – vádat emelni,235 előírta a 

praetor előtti nominis delatio,236 valamint az esküdtek kiválasztásának ill. 

kizárásának szabályait.237 Az eljárás elhúzódásának megakadályozása céljából 48 

főre korlátozta a tanúként kihallgatható személyek számát.238 Az esküdtek 

döntéshozatalával kapcsolatban előírta, hogy először arról szavazzanak, világos-e 

az ügy előttük. Amennyiben legalább a bírák kétharmada azt jelezte, hogy 

egyértelműen állást tud foglalni a perben, újabb szavazás következett, mely során 

már csak kétféleképpen – a vádlott elítélésére vagy felmentésére – lehetett 

szavazni. Ha pedig az esküdtek több mint egyharmada előtt nem volt világos az 

ügy, a tárgyalást meg kellett ismételni (ampliatio).239 A törvény a bírói munka 

fegyelmezettségének biztosítása érdekében felhatalmazta a törvényszék elnökét, 

hogy súlyos, 10.000 sestertius összegű pénzbírságot szabjon ki arra az esküdtre, 

aki egy perben kétszer szavazott “NL”-lel, vagyis aki az ügynek sem az első, sem 

a második tárgyalása során nem tudott határozottan állást foglalni a vádlott 

bűnössége tárgyában.240 

A törvény szigorította a bűncselekmény büntetését: a zsarolással okozott 

vagyoni kár összegének egyszeres megtérítése helyett kétszeres megtérítést írt 

elő (poena dupli).241 MOMMSEN242 véleménye szerint a marasztaló ítélet továbbra 

sem vont maga után infamiát; álláspontját alátámasztja az a tény, hogy C. Cato a 

lex Acilia alapján való felelősségre vonása és elítélése után is senatori rangú 

maradhatott.243 

                                                        
234 Lex Acilia 20-26. 
235 Lex Acilia 2. 
236 Lex Acilia 7. 
237 Lex Acilia 12skk. 
238 Lex Acilia 32-33. 
239 Lex Acilia 47-48. 
240 Lex Acilia 48. 
241 Lex Acilia 59. 
242 MOMMSEN (115) 729. 
243 Vö. Vell. 2,8,1. 
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6. A következő törvény a crimen repetundarum körében a Kr. e. 101-ben 

vagy 100-ban hozott lex Servilia Glauciae volt, mely jogszabályról a bírósági 

törvények (leges iudiciariae) tárgyalásakor már szó esett. E törvény számos 

újítást vezetett be, melyekre a későbbiekben még többször visszatérünk. Most 

elég annyit kiemelnünk, hogy a jogszabály rendelkezései közé tartozott egy 

politikai jellegű mellékbüntetés bevezetése. A források szerint létezett egy 

törvény, mely megtiltotta, hogy a crimen repetundarum elkövetése miatt elítélt 

személy a nép gyűlésén beszélhessen: “lex vetat eum qui de pecuniis repetundis 

damnatus sit in contione orationem habere.”244 Az általánosan elfogadott 

álláspont szerint az említett törvény a lex Servilia Glauciae volt.245 

 

 

B) Eljárásjogi rendelkezések 
 

1. Két évtizeddel a lex Servilia Glauciae megalkotása után Sulla tovább 

bővítette a crimen repetundarum-ra vonatkozó szabályokat. A forrásokból arra 

következtethetünk, hogy a dictator számos rendelkezést átvett a fentebb említett 

korábbi törvényekből.  

A lex Cornelia de repetundis alapján lefolytatott pereket általában 

megelőzte a divinatio nevű eljárás: ha ugyanabban az ügyben többen kívántak 

fellépni vádlóként, előbb el kellett dönteni (előre meg kellett jósolni, divinare = 

jósolni, jövendölni), hogy melyikük lesz a legalkalmasabb a vád képviseletére.246 

A praetor ilyenkor a törvényszék mellé beosztott esküdtek közül összeállított egy 

tanácsot (consilium), mely előtt a vádlóként jelentkezők rövid beszédet tartottak. 

Az esküdtek a beszédek meghallgatása után szavazással döntötték el, hogy a vád 

képviseletére ki a legmegfelelőbb személy. A döntés meghozatalakor általában 

két tényezőt vettek figyelembe: ki ismeri a jelentkezők közül legrészletesebben 

az érintett bűnügy tényállását, s ki tűnik a legjártasabbnak a nyilvános beszédek 
                                                        
244 Auct. ad Her. 1,1,20. 
245 Vö. SHERWIN-WHITE (149) 7-8. 
246 Cic. div. Caec. 10; 24; 47-50; 63-65; 71-73; Q. fr. 3,1,5; 3,2,1; 3,3,2; fam. 8,8,3. 
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tartásában.247 A kiválasztott személy fővádlóként (accusator), míg a többiek 

mellékvádlókként (subscriptores) szerepelhettek a perben.248 Mivel Cicero 

említést tesz arról, hogy már T. Albucius Kr. e. 103 körül lefolytatott perét is 

megelőzte divinatio,249 LINTOTT arra a – véleményem szerint elfogadható – 

megállapításra jut, hogy ezt az előzetes eljárást a lex Servilia Caepionis vezette 

be Kr. e. 106-ban, s a későbbi törvények – így a lex Servilia Glauciae és a lex 

Cornelia – e jogszabály rendelkezéseit vették át.250 

 

 2. Sulla törvénye alapján a divinatio után a fővádló a törvényszék elnöke 

által meghatározott ideig vizsgálatot folytathatott a vádlott által kormányzott 

provinciában (inquisitio).251 LINTOTT rámutat arra, hogy az első ilyen 

vizsgálatokat M. Aemilius Scaurus és az ifjabb Q. Servilius Caepio perében 

folytatták le Kr. e. 92-ben vagy 91-ben.252 Ebből pedig arra következtethetünk, 

hogy az inquisitio intézményét nem Sulla vezette be elsőként, hanem a korábbi 

törvények egyike. A dictator törvényének megalkotásakor valószínűleg a lex 

Servilia Glauciae rendelkezéseit vette át. 

 

3. A Verres elleni per adataiból jól kitűnik, hogy a lex Cornelia de 

repetundis előírásai szerint az esküdtszéki eljárás két szakaszra oszlott: az első 

vád- és védőbeszéd, valamint a bizonyítási eljárás lefolytatása (actio prima) után 

bizonyos időközt kellett hagyni, s csak ezt követően kerülhetett sor a vád ill. a 

védelem összefoglaló beszédeire és az ítélethozatalra (actio secunda).253 Annak 

biztosítása érdekében tehát, hogy a vizsgálat kellően alapos legyen, s az 

                                                        
247 Quintilianus szerint legtöbbször azt nézték, hogy kinek vannak a jelentkezők közül nyomósabb 
indokai, ki fog majd a vád vitelében több kitartást és erélyességet tanúsítani, ki fogja szerepét 
lelkiismeretesebben betölteni (Quint. inst. or. 7,4,34). Cicero Verres ügyében kifejtette, hogy a divinatio 
során azt is figyelembe kell venni, kit szeretnének leginkább vádlónak a sértettek, s kit szeretne 
legkevésbé a vádlott (Cic. div. Caec. 3,10). 
248 Vö. ZLINSZKY (174) 62. Amint a mellékvádlók latin neve mutatja, a vádat írásban is be kellett 
nyújtani, s a vádiratot valamennyi vádlónak alá kellett írnia. 
249 Cic. div. Caec. 19,63. 
250 LINTOTT (92) 188. 
251 Cicero 110 napot kapott arra, hogy Verres ellen összegyűjtse a bizonyítékokat Siciliában (Cic. 2Verr. 
1,11,30). Vö. még Cic. Flacc. 13; Scaur. 23. 
252 LINTOTT (92) 196. 
253 Cic. 1Verr. 11,34; 2Verr. 1,9,26. 
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esküdtszék tagjainak módjában álljon megfontolni a végső döntést, a törvény 

kötelezővé tette a tárgyalás megszakítását (comperendinatio), s ezzel kizárta azt, 

hogy a pert egyetlen tárgyalási napon be lehessen fejezni. Mivel a tárgyalás két 

szakasza között legalább egy napnak el kellett telnie,254 a tárgyalás folytatását 

minimum harmadnapra kellett halasztani, amint az a comperendinatio 

kifejezésből is jól kitűnik (perendie = holnapután). Cicero határozottan állítja, 

hogy a tárgyalás kötelező megszakításának intézményét Glaucia vezette be 

először: “Glaucia primus tulit ut comperendinaretur reus.”255 Ezek szerint Sulla 

e rendelkezést is a lex Sevilia Glauciae-ből vette át. 

 

4. Kr. e. 54-ben indult büntetőeljárás C. Rabirius Postumus ellen a Kr. e. 

59-ben Iulius Caesar javaslatára hozott lex Iulia de pecuniis repetundis alapján. 

Cicero mint a vádlott védője, említést tett a perben arról, hogy a lex Iulia alapján 

teljes vagyoni megtérítést lehet követelni azoktól, akik részesültek a zsarolás 

miatt elmarasztalt volt helytartó által szerzett pénzből: “Iubet lex Iulia persequi 

ab eis, ad quos ea pecunia, quam is ceperit, qui damnatus sit, pervenerit.”256 Az 

orator arra is rámutat, hogy ezt a rendelkezést már a lex Cornelia, sőt a lex 

Servilia is tartalmazta: “quot fuit non modo in Cornelia sed etiam ante in lege 

Servilia.”257 Ebből arra következtethetünk, hogy itt a lex Cornelia de repetundis-

nek ismét egy olyan rendelkezésére találtunk, amelyet Sulla a lex Servilia 

Glauciae-ből vett át. 

 

5. Callistratus szerint az Augustus által alkotott lex Iulia di vi kizárta a 

serdületleneket a tanúként meghallgatható személyek köréből: “lege Iulia de vi 

cavetur, ne hac lege in reum testimonium dicere liceret, …quive impuberes 

erunt…”258 GREENIDGE szerint e szabály már korábban is általános érvényű 

                                                        
254 Cic. Brut. 22,87: “unum quasi comperendinatus medium diem fuisse”. 
255 Cic. 2Verr. 1,9,26. 
256 Cic. Rab. Post. 8. 
257 Cic. Rab. Post. 9. 
258 D. 22,5,3,5. 
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lehetett, a lex Iulia rendelkezése nem jelenthetett újdonságot.259 A Verres elleni 

perben viszont Cicero többször utalt gyermekek vallomására.260 Ebből pedig 

GREENIDGE arra következtet, hogy a lex Cornelia de repetundis a többi 

törvénytől eltérően engedélyezte a serdületlenek tanúként való meghallgatását.261 

Véleményem szerint elfogadható ez az álláspont: nagyon valószínű, hogy a 

dictator az elkövetők felelősségre vonásának megkönnyítése céljából valóban 

módosította a bizonyítás szabályait, s bővítette a tanúként kihallgatható 

személyek körét. 

 

 
C) A büntetendő cselekmények köre 

 

1. A korábban alkotott leges de repetundis rendelkezéseihez hasonlóan 

elsősorban a sullai törvény is a helytartók által – a tartományi lakosok sérelmére 

– elkövetett vagyoni jellegű visszaéléseket büntette. Cicero szerint a szicíliaiak 

egyik legfőbb panasza az volt Verres ellen, hogy amikor a helytartó gabonát 

rekvirált a parasztoktól a saját ellátására, egy véka gabona beszolgáltatása helyett 

12 sestertius megfizetését követelte, holott egy véka búza ára csupán 2 sestertius 

volt.262 Egy másik vádpont szerint Verres a senatus határozata értelmében 

gabonát vásárolt a szicíliaiaktól, s bár az árut átvette, a vételár teljes összegét 

nem fizette ki, hanem megtartotta maga számára.263 Cicero Verres elleni 

vádpontjai között szerepelt az is, hogy a propraetor bizonyos szobrok állítására 

jelentős összeget gyűjtött össze a tartományában, melyet aztán nem használt fel a 

kitűzött célra.264 Mindebből arra következtethetünk, hogy a törvény alapján 

                                                        
259 GREENIDGE (43) 483. 
260 Cic. 2Verr. 1,33,80: “dicet etiam praetextatus Sopatri filius”; 2Verr. 1,58,151: “pupillum Iunium 
venisse praetextatum in vestrum conspectum et stetisse cum patruo testimonium dicente questus est…” 
261 GREENIDGE (43) 483.: “Minors could give evidence under the lex Cornelia repetundarum, although 
their testimony was probably prohibited by other laws.” 
262 Cic. div. in Caec. 10,30: “Queritur Sicilia tota C. Verrem ab aratoribus, cum frumentum sibi in cellam 
imperavisset et cum esset tritici modius HS II, pro frumento in modios singulos duodenos sestertios 
exegisse.” 
263 Cic. div. in Caec. 10,32: “Emptum est ex senatus consulto frumentum ab Siculis praetore Verre, pro 
quo frumento pecunia omnis soluta non est.” 
264 “Fac ita esse: tamen hoc ferendum nullo modo est, tantam a sociis pecuniam auferri ut omnibus in 
angiportis praedonis improbissimi statua ponatur, qua vix tuto transiri posse videatur. Verum ubi tandem 
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minden olyan esetben helye volt felelősségre vonásnak, ha a helytartó a 

tartományi lakosságot megkárosítva vagyoni előnyhöz jutott. 

 

2. A bírói vesztegetést a források szerint már C. Gracchus és az ifjabb M. 

Livius Drusus is szankcionálta.265 Sulla e rendelkezések egy részét valószínűleg 

szintén beolvasztotta a crimen repetundarum-ról szóló törvényébe, s ezáltal – 

ahogy VENTURINI rámutat – jelentősen kiterjesztette a bűncselekmény 

tényálláskörét.266 

Erre elsősorban C. Fidiculanius Falcula perének adataiból 

következtethetünk. Falcula ellen Kr. e. 73-ban indult eljárás a lex Cornelia de 

repetundis alapján.267 A senatort többek között azzal vádolták, hogy egy évvel 

korábban Statius Albius Oppianicus perében mint esküdtbíró a vádlott elítéléséért 

400.000 sestertiust fogadott el az egyik vádlótól, A. Cluentius Habitustól.268 A 

Verres ellen Cicero által összegyűjtött vádpontok között szintén szerepelt, hogy a 

volt propraetor nagy összegű pénz fejében részrehajlóan ítélkezett.269 

 

D) A törvényben meghatározott büntetés 
 

Cicero egy helyen azt állítja, hogy a lex Calpurnia után hozott törvények 

mind egyre keményebbek (duriores) voltak, vagyis fokról-fokra szigorítottak a 

crimen repetundarum büntetésén.270 Ezek szerint Sulla törvénye nem lehetett 

enyhébb a Kr. e. 100 körül alkotott lex Servilia Glauciae-nál, s nem lehetett 

keményebb a Kr. e. 59-ben hozott lex Iulia de repetundis rendelkezéseitől. Így 
                                                                                                                                                                  
aut in quibus statuis ista tanta pecunia consumpta est? Consumetur, inquies. Scilicet exspectemus 
legitimum illud quinquennium; si hoc intervallo non consumpserit, tum denique nomen eius de pecuniis 
repetundis statuarum nomine deferemus” – mondja Cicero (Cic. 2Verr. 2,57,141-58,142). 
265 Rendelkezéseikről még lesz szó a továbbiakban. 
266 VENTURINI (164) 365skk. Amint a későbbiekben látni fogjuk, Sullának egy másik törvénye (lex 
Cornelia de sicariis et veneficis) szintén tartalmazott rendelkezéseket a bírói vesztegetéssel kapcsolatban. 
267 Vö. ALEXANDER (3) 84. 
268 “C. Fidiculanius Falcula, qui Oppianicum condemnarat… Fidiculanius quid fecisse dicebatur? 
Accepisse a Cluentio HS CCCC. Cuius erat ordinis? Senatorii. Qua lege in eo genere a senatore ratio 
repeti solet, de pecuniis repetundis…” – mondja Cicero (Cic. Cluent. 37,103-104). 
269 Cic. 1Verr. 5,13: “homines nocentissimi propter pecunias iudicio liberati”; 2Verr. 2,10,26: “Verres 
calumniatorem apponebat, Verres adesse iubebat, Verres cognoscebat, Verres iudicabat, pecuniae 
maximae dabantur, qui dabant causas obtinebant.” 
270 Cic. off. 2,21,75. 
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egyértelműen elvethetjük MOMMSEN271 és SANTALUCIA272 azon álláspontját, 

amely szerint a dictator a korábbi törvényekhez képest enyhítette a büntetést, s a 

lex Acilia és a lex Servilia Glauciae által kilátásba helyezett duplummal szemben 

visszaállította a lex Calpurnia (és valószínűleg a lex Iunia) által meghatározott 

egyszeres megtérítési kötelezettséget. A szankció ilyen enyhítése a dictator 

céljaival, s kemény büntető jogpolitikájával véleményem szerint egyébként sem 

hozható összhangba. 

SHERWIN-WHITE273 és PONTENAY DE FONTETTE274 a Verres elleni per 

adataiból arra következtet, hogy Sulla a kétszeres büntetést két és félszeresre 

növelte. Cicero ugyanis a vádlott által okozott vagyoni kárt négyszázezer 

sestertiusra becsülte,275 s ennek megfelelően a törvény alapján egymillió 

sestertius összegű pénzbüntetés megfizetését kérte.276 

JONES,277 KUNKEL278 és ZUMPT279 a két és félszeres büntetést nem tartja 

valószínűnek, mivel az ilyen szankció nem volt szokásos Rómában. Véleményem 

szerint azonban a fentebbi álláspont elfogadható. Igaz, hogy Rómában általában 

egyszeres (simplum), kétszeres (duplum), háromszoros (triplum) vagy négyszeres 

(quadruplum) összegű pénzbüntetéseket alkalmaztak, de van példa a forrásokban 

nem egész számú többszörösre menő büntetésre is. Az Augustus által alkotott lex 

Iulia de residuis alapján például az állami vagyon elsikkasztásának bizonyos 

eseteiben a bűnösnek büntetésül egyharmad résszel többet kellett fizetnie az 

állam részére, mint amennyivel tartozott.280 A magánjog területén is számos 

olyan keresettel találkozhatunk, amely nem egész számú többszöröst kitevő 

pénzbüntetésre ment. Az alaptalan perlekedési eljárás bírsága például – 

különböző körülmények függvényében – a perérték egytizede, egyötöde vagy 
                                                        
271 MOMMSEN (115) 709. 
272 SANTALUCIA (145) 142. 
273 SHERWIN-WHITE (149) 8. 
274 PONTENAY DE FONTETTE (130) 103skk. 
275 Cic. 1Verr. 18,56: “Dicimus C. Verrem, …tum praeterea quadringentiens sestertium ex Sicilia contra 
leges abstulisse.” 
276 Cic. div. Caec. 5,19: “abs te sestertium milliens ex lege repeto.” 
277 JONES (63) 75. 
278 KUNKEL (70) 61. 
279 ZUMPT (177) II/1. 361. 
280 “Qua lege damnatus amplius tertia parte, quam debet, punitur” – írja Marcianus (D. 48,13,4,5). 
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egyharmada volt.281 Megemlíthető még itt a tartozáselismerés (constitutum) 

alapján indítható actio de pecunia constituta is, mely az adós ellen 

másfélszeresre ment.282 

Suetonius azt írja, hogy Caesar a zsarolás címén elítélteket még a senatori 

rendből is eltávolította: “repetundarum convictos etiam ordine senatorio 

movit”.283 A lex Iulia de repetundis ezek szerint nem sújtotta főbenjáró 

büntetéssel (sem halállal, sem száműzetéssel) az elkövetőket; a korábbi 

törvényekhez képest csupán egy újabb – elsősorban a politikai jogokat korlátozó 

– mellékbüntetést vezetett be. Ebből egyrészt az következik, hogy Sulla nem 

zárta ki a senatori rendből az elítélteket, másrészt pedig az, hogy ő sem írt elő 

főbenjáró büntetést. A források néhány helyen ellentmondani látszanak e 

megállapításainknak, ezek az ellentmondások azonban könnyen feloldhatók. 

Cicero Verres perében hosszasan fejtegette az esküdtszék előtt, hogy 

milyen becstelen dolog lenne, ha a vádlottat felmentenék, s így az továbbra is a 

senatus tagja maradhatna.284 SHERWIN-WHITE Cicero e szavaból arra 

következtet, hogy a vádlottra elítélése esetén infamia várt, aminek egyik legfőbb 

következménye a senatori rang elvesztése volt.285 Cicero szavait azonban 

másképp is értelmezhetjük, amint azt STRACHAN-DAVIDSON teszi: szerinte 

Cicero biztos volt abban, hogy Verres elítélése esetén önként száműzetésbe 

vonul, s ennek következtében elveszti polgárjogát, s azzal együtt senatori 

rangját.286 

Cicero ugyanebben a perben többször figyelmezteti a vádlottat, hogy 

veszélyben van a “caput”-ja: “tui capitis periculum”.287 Ezek szerint mégis 

főbenjáró büntetés várt Verresre? Véleményem szerint nem, hiszen – amint 

korábban már megállapítottuk – a lex Cornelia nem tartalmazhatott súlyosabb 

                                                        
281 Vö. Gai. 4,174-177. 
282 Vö. Gai. 4,171. 
283 Suet. Caes. 43. 
284 A vádló ironikusan vágta az esküdtek szemébe: “Retinete, retinete hominem in civitate, iudices; 
parcite et conservate, ut sit qui vobiscum res iudicet, qui in senatu sine ulla cupiditate de bello et pace 
sententiam ferat” (Cic. 2Verr. 2,31,76). 
285 SHERWIN-WHITE (149) 9. 
286 STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 14. 
287 Cic. 2Verr. 3,56,129; vö. 3,20,52; 3,58,133-134. 
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szankciót, mint a lex Iulia.288 Cicero itt ismét csupán arra célozhatott, hogy a 

vádlott a marasztaló ítélet elől kénytelen lesz önként száműzetésbe (exilium) 

vonulni, ami captis deminutio media-t von maga után. A szónok egyébként – 

ahogyan arra BRUNT is rámutat – sokszor rendkívül tág értelemben használja a 

“caput” kifejezést.289 Többek között a P. Quinctius elleni perben is többször 

emlegeti az általa képviselt alperes “caput”-ját290 (sőt két alkalommal – retorikai 

fogásként – azt is mondja, hogy az alperesnek nem a pénzét, hanem az életét s 

vérét kívánják291), holott az eljárás csupán egy vagyoni követelésre irányuló 

magánjogi per volt. 

A híres szónok egy másik kijelentéséből egyértelműen arra lehet 

következtetni, hogy a crimen repetundarum elkövetőit nem főbenjáró büntetéssel 

sújtották. Cluentius Habitus védőjeként azt állítja Cicero, hogy sokakat 

felmentettek a crimen maiestatis vádja alól, miután elmarasztalták őket crimen 

repetundarum elkövetése miatt: “maiestatis absoluti sunt permulti quibus 

damnatis de pecuniis repetundis…”292 Főbenjáró büntetés kiszabása esetén 

véleményem szerint nem került volna sor a terheltekkel szemben újabb 

vádemelésre. 

Felmerül a kérdés, hogy a crimen repetundarum elkövetői – köztük Verres 

is – miért választották a számkivetést, ha csupán pénzbüntetést lehetett 

alkalmazni velük szemben? SHERWIN-WHITE szerint azért, hogy így elkerüljék a 

további – súlyosabb bűntettek miatti – pereket.293 Ez is lehetséges, de 

véleményem szerint a római felségterület elhagyásának alapvető célja a súlyos 

pénzbüntetés előli menekülés volt:294 Suetonius szerint ugyanis Caesar 

                                                        
288 Cicero azon kijelentésén kívül, mely szerint a leges de repetundis egyre keményebbek voltak, 
Suetonius egyik megjegyzéséből is ez következik: a történetíró szerint Caesar a bűntettek megtorlását 
megszigorította: “poenas facinorum auxit” (Suet. Caes. 42). 
289 BRUNT (23) 201. 
290 Cic. Quinct. 7,29; 9,33. 
291 Cic. Quinct. 11,39: “non pecuniam modo, verum etiam hominis propinqui sanguinem vitamque eripere 
conatur”; 14,46: “non pecuniam, sed vitam et sanguinem petere…” 
292 Cic. Cluent. 41,116. 
293 SHERWIN-WHITE (149) 12. 
294 Így látja BRUNT is: “when condemnation involved both social and financial ruin, men might prefer 
voluntary exile; they could then take their liquid assets with them beyond Roman jurisdiction; and their 
wealth and continuing connections at Rome might earn them influence in their new home” [(23) 201 n. 
15.]. 
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consulatusa előtt az elkövetők vagyonuk csökkenése nélkül (integris patrimoniis) 

mehettek száműzetésbe.295 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az a – többek között VENTURINI296 és 

LINTOTT297 által képviselt – álláspont, amely szerint Sulla törvénye főbenjáró 

büntetést (értsd: száműzetést) írt elő, téves. Véleményem szerint JONES298 és 

KEAVENEY299 elmélete sem fogadható el, amely szerint Sulla törvénye alapján 

mind főbenjáró büntetés (száműzetés), mind pénzbüntetés alkalmazható volt az 

elkövetett cselekmény súlyának megfelelően. A törvény értelmében a 

marasztalás nem vont maga után infamiát, a pénzbüntetés összege pedig a 

bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány két és félszerese lehetett. 

 

 

E) A törvény értékelése 
 

Cicero – mint már említettük – azt mondja, hogy az egész törvényt a 

szövetségesek érdekében hozták: “tota lex de pecuniis repetundis sociorum causa 

constituta…”300 KUNKEL e kijelentésből arra a következtetésre jut, hogy a sullai 

törvény kizárólag a socii populi Romani sérelmére elkövetett zsarolást 

büntette.301 Véleményem szerint azonban a szónok idézett szavaiból nem lehet 

ilyen messzemenő következtetést levonni. A törvény elsősorban valóban a 

tartományi lakosok érdekvédelmét szolgálta, de ez nem zárja ki annak 

lehetőségét, hogy e jogszabály a zsaroláson kívül más cselekményeket is 

büntetendővé nyilvánított. A bírói vesztegetésre vonatkozó fentebbi 

megállapításaink VENTURINI302 azon nézetét támasztják alá, amely szerint a lex 

                                                        
295 Suet. Caes. 42. Az, hogy a száműzöttek megtarthatták vagyonukat, jól kitűnik Strabón alábbi soraiból: 
“C. Antonius, M. Antonius nagybátyja, még egy másikat (ti. másik várost) is alapított, mikor konzulsága 
után – Cicero szónokkal együtt volt konzul – mint száműzött tartózkodott Kephallénián és az egész 
szigetet mint magántulajdont tartotta hatalma alatt” (Strab. 10,2,13; Földy J. ford.). 
296 VENTURINI (164) 449skk. 
297 LINTOTT (92) 201. 
298 JONES (63) 75. 
299 KEAVENEY (66) 208. 
300 Cic. div. in Caec. 17. 
301 KUNKEL (70) 61. 
302 VENTURINI (164) 365skk., 393. 
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Cornelia alapján minden olyan esetben helye volt felelősségre vonásnak, amikor 

a hivatalnok közfeladata ellátása során vagyoni előnyhöz jutott.303 A törvény 

tehát valószínűleg – Sulla többi büntetőtörvényéhez hasonlóan – átfogó jellegű 

jogszabály volt. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire volt sikeres a sullai jogalkotás a 

crimen repetundarum terén? A források viszonylag sok olyan perről tudósítanak, 

melyeket a lex Cornelia de repetundis alapján folytattak le.304 Ebből arra 

következtethetünk, hogy a sullai törvény nem bizonyult elég hatásosnak; a 

bűncselekmények számát nem tudta visszaszorítani. 

Ennek legfőbb oka a quaestio de repetundis bíráinak korruptsága lehetett. 

Cicero a Verres elleni per elején kijelentette, hogy már nemcsak Rómában, 

hanem az idegen népek körében is közszájon forog az a vélemény, amely szerint 

a jelenlegi törvényszékek nem ítélnek el pénzes embert, bármilyen bűnös legyen 

is az illető.305 Az orator szerint a bírák rossz hírére az utal leginkább, hogy a 

tartományi lakosok a lex és a quaestio de repetundis eltörlését kívánják. A 

törvényszék működésének megszüntetése esetén ugyanis a provinciabeliek 

jobban járnának: a bírósági perek hiányában a helytartók csak annyit rabolnának 

el tőlük, amennyi saját maguknak és családjuknak elegendő, míg ha felelősségre 

vonásra kell számítaniuk, jóval többet harácsolnak össze, gondolva azokra az 

összegekre, melyeket leendő ügyvédeiknek és bíráiknak kell majd fizetniük.306 

                                                        
303 Vö. Cic. 2Verr. 3,156.: “ob iudicandum aut decernendum aut imperandum aliquid aut remittendum 
pecuniam acceperat…” 
304 Vö. ALEXANDER (3) 67., 69-71., 73., 79., 84-94., 97., 103-104., 106-107., 112., 120-121., 122-123. 
305 Cic. 1Verr. 1,1: “opinio…, quae non modo Romae sed etiam apud exteras nationes omnium sermone 
percrebruit, his iudiciis quae nunc sunt pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, neminem posse 
damnari.” A szónok éppen ezért figyelmeztette a bírákat, hogy ha a legsúlyosabb bűnökkel terhelt Verrest 
elítélik, az emberek nem fogják többé azt mondani, hogy a törvényszékek előtt a pénznek van a legtöbb 
hatalma, ha azonban felmentik, nem fogják meggátolni azt, hogy mások kezébe adják a bíróságokat: 
“reus est enim nocentissimus; qui si condemnatur, desinent homines dicere his iudiciis pecuniam 
plurimum posse; sin absolvitur, desinemus nos de iudiciis transferendis recusare” (Cic. 2Verr. 1,2,6). 
306 Cic. 1Verr. 14,41-42: “me arbitrari fore uti nationes exterae legatos ad populum Romanum mitterent 
ut lex de pecuniis repetundis iudiciumque tolleretur; si enim iudicia nulla sint, tantum unum quemque 
ablaturum putant quantum sibi ac liberis suis satis esse arbitretur: nunc, quod eius modi iudicia sint, 
tantum unum quemque auferre quantum sibi, patronis, advocatis, praetori, iudicibus satis futurum sit; 
hoc profecto infinitum esse: se avarissimi hominis cupiditati satisfacere posse, nocentissimi victoriae non 
posse. O commemoranda iudicia praeclaramque existimationem nostri ordinis, cum socii populi Romani 
iudicia de pecuniis repetundis fieri nolunt, quae a maioribus nostris sociorum causa comparata sunt!” 
Cicero állítása szerint Verres maga is mondogatta az embereknek, hogy a három évig tartó 
kormányzósága első évében a saját vagyonát fogja növelni, a második évben a leendő törvényszéki védői 
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A jogszabály emellett számos tartalmi fogyatékossággal rendelkezhetett. 

Ezt leginkább az a tény jelzi, hogy Kr. e. 59-re szükségessé vált a crimen 

repetundarum átfogó újraszabályozása. A Iulius Caesar javaslatára hozott lex 

Iulia de repetundis a sullai törvénynél valószínűleg jóval részletesebb 

szabályokat tartalmazott.307 Cicero szerint a leges de repetundis sorában Caesar 

törvénye nemcsak a legszigorúbb (lex acerrima),308 hanem egyúttal a legjobb 

törvény (lex optima) is volt.309 Ebből pedig az következik, hogy Sulla 

törvényének tökéletlensége idővel – a következő két évtized alatt – egyértelművé 

vált a quaestio de repetundis jogalkalmazó tevékenysége során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
számára gyűjt anyagi javakat, végül amit az utolsó évben rabol össze, azt a leendő bíráinak szánja (Cic. 
1Verr. 14,40). 
307 A lex Iulia jelentős terjedelmére abból következtethetünk, hogy Cicero egyik levelében a jogszabály 
101. szakaszára hivatkozik (Cic. fam. 8,8,3). 
308 Cic. Sext. 64. 
309 Cic. Pis. 12. 
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IV. 

A lex Cornelia de sicariis et veneficis 
 

 

A) Az emberölés szabályozása a korai időkben 
 

A közönséges emberölést (későbbi kifejezéssel: homicidium) a legősibb 

korokban a magánbosszú eszközeivel torolták meg. Közüldözés alá kezdetben – 

a hazaárulás (perduellio) mellett – kizárólag az apagyilkosság (parricidium) 

tartozott. Ennek ZLINSZKY magyarázata szerint az volt az oka, hogy a családon 

belüli bűncselekményeket az ősi Rómában mindig a családfő bírálta el; így ha a 

pater familias-t a saját gyermekei gyilkolták meg, a felelősségre vonás feladata 

szükségképpen az államra hárult.310 

 Plutarkhosz azt írja, hogy Romulus minden polgár megölését 

parricidiumnak minősítette.311 E rendelkezés valószínűleg véget kívánt vetni a 

vérbosszúk korának, s ennek érdekében minden gyilkosságot közüldözés alá 

vont. A parricidium kifejezés így a királykorban olyan értelemben vált 

használatossá, mint a későbbi homicidium-fogalom.312 Ez jól kitűnik Festus 

szavaiból: “homo sacer est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est 

eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur.”313 Ebből a contrario az 

következik, hogy minden non sacer homo megölése parricidiumnak minősült. 

A királykorban emberölés esetén maga a király bíráskodott, vagy az ő 

nevében a quaestores parricidii hoztak ítéletet. Pomponius szerint a XII táblás 

törvény is megemlékezett e főbenjáró ügyekben eljáró tisztségviselőkről: 

“quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent; hi 

appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim 

                                                        
310 ZLINSZKY (176) 128. 
311 Plut. Rom. 22. 
312 Vö. CLOUD (30) 16.: “parricidium in the regal period was used in the sense of homicidium.” 
313 Fest. 424. 
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tabularum.”314 KASER szerint e quaestorokat eredetileg ad hoc jelleggel nevezték 

ki, s csak később állandósult hivataluk.315 

A szándékos (dolo sciens) emberölés szankciója halálbüntetés volt, míg a 

gondatlanságból vagy véletlenül (imprudens) elkövetett emberölést lényegében 

büntetlenül hagyták; az utóbbi esetekben a halál okozójának Numa Pompilius 

király rendelkezése szerint csupán az volt a kötelessége, hogy egy kost 

nyilvánosan felajánljon az áldozat agnat rokonainak.316 

 A köztársaság idején szándékos emberölés esetén sokáig a comitia 

centuriata szabott ki halálbüntetést. Livius szerint Kr. e. 461-ben A. Verginius 

néptribunus K. Quinctius ügyében kijelentette, hogy az ítélet kihirdetésééig 

őrizetben kívánja tartani a vádlottat, hogy azt, aki gyilkolt, a római népnek 

alkalma legyen ugyanazzal a büntetéssel sújtani.317 Az állandó quaestio de 

sicariis létrehozását valószínűleg több esetben rendkívüli törvényszékek 

felállítása előzte meg. A legismertebb ilyen ügy az a több emberen elkövetett 

emberölés volt, melyet Kr. e. 138-ban Sila erdejében követtek el, s melynek 

kivizsgálását a senatus a két consulra, P. Cornelius Scipióra és D. Iunius Brutusra 

bízta.318 

A méregkeverés (veneficium) jogi szabályozásának gyökerei szintén visszanyúlnak a királykorba. 

Plutarkhosz szerint Romulus egyik törvénye alapján a férj elűzhette a közös otthonból feleségét, ha az 

megmérgezte gyermekeit.319 A XII táblás törvény valószínűleg tovább finomította a régi szabályokat, 

és – azon az alapon, hogy a gyógyszerek is mérgek – különbséget tett ártó és hasznos mérgek között. 

Gaius szerint “qui venenum dicit, adicere debet, utrum malum an bonum; nam et medicamenta venena 

sunt.”320 Livius szerint a Kr. e. 331-ben méregkeveréssel vádolt asszonyok is azzal védekeztek, hogy 

                                                        
314 D. 1,2,2,23; XII tab. 9,4. 
315 KASER (64) 54. 
316 Vö. Verg. ecl. 4,43; XII tab. 8,24a. Egyes szerzők álláspontja szerint a kos (aries) feláldozása szakrális 
jóvátétel (sacrales Entsühnungsopfer), ún. piaculum volt, amely azt a célt szolgálta, hogy elhárítsa a 
tettesről az istenek haragját, mások szerint az állat leölése a rokonok által a vérbosszút helyettesítette 
(stellvertretendes Objekt der Blutrache), ismét mások a kos megölését szimbolikus halálbüntetésnek 
(symbolische Todesstrafe) tekintik. Vö. VÖLKL (166) 83-143. 
317 Liv. 3,13. 
318 Ld. Cic. Brut. 22,85.: “ex senatus consulto P. Scipio et D. Brutus … consules de re atroci magnaque 
quaererent. Nam cum in silva Sila facta caedes esset … decrevisse senatum ut de ea re cognoscerent et 
statuerent consules.” 
319 Plut. Rom. 22. 
320 D. 50,16,236 pr.; XII tab. 8,25. 
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orvosságot készítenek.321 Valerius Maximus közléséből arra következtethetünk, hogy ekkor állították 

fel az első quaestio extraordinaria de veneficis-t.322 A köztársasági idők kései szakaszában még több 

alkalommal létrehoztak olyan ad hoc törvényszékeket, amelyek kizárólag méregkeverési ügyek 

kivizsgálásával foglalkoztak.323 

 

 

B) A quaestiones perpetuae de sicariis et de veneficis 
 

A quaestio perpetua de repetundis Kr. e. 149-ben történő felállítását 

valószínűleg a quaestio perpetua de sicariis és a quaestio perpetua de veneficis 

létrehozása követte. E két utóbbi állandó törvényszék felállításának időpontja 

ismeretlen. Mindössze arról vannak adataink, hogy L. Cassius Longinus, a Kr. e. 

127. év egyik consula, valamikor a 130-as évek folyamán a quaestio perpetua de 

sicariis elnöki tisztét (quaesitor) töltötte be,324 míg C. Claudius Pulcher, aki Kr. 

e. 92-ben volt consul, 98 körül a quaestio perpetua de veneficis vezetőjeként 

(iudex quaestionis veneficis) tevékenykedett.325 

Sulla egyik legjelentősebb törvénye, a lex Cornelia de sicariis et 

veneficis,326 a quaestio de sicariis és a quaestio de veneficis összevonásával a 

communis opinio szerint létrehozta a különböző élet elleni bűntetteket 

egységesen elbíráló, 32 esküdtbíróból álló quaestio perpetua de sicariis et 

veneficis-t, melynek hatásköre az erőszakos ill. a méreggel történő emberölés 

elbírálásán kívül a tűzvészokozás és a főbenjáró váddal való visszaélés eseteinek 

kivizsgálására is kiterjedt.327 LINTOTT ezzel szemben azt állítja, hogy a quaestio 

                                                        
321 Liv. 8,18. 
322 Val. Max. 2,5,3. 
323 Vö. Liv. 39,41; 40,37; 40,44. 
324 Vö. Asc. 45; Auct. ad Her. 4,41. 
325 Vö. ILS 45 = CIL 6,1283. 
326 CLOUD szerint a törvény pontos megnevezése: lex Cornelia de sicariis et veneficiis [(28) 140skk.]. 
SANTALUCIA ezt az álláspontot nem osztja, s a hagyományos – MOMMSEN által használt – lex Cornelia de 
sicariis et veneficis forma mellett érvel [(144) 118.; (145) 146.]. Számomra az utóbbi nézet tűnik 
elfogadhatóbbnak: ha a törvény címének első felében a bűncselekmény elkövetőiről van szó, akkor 
valószínűleg a második felében is ilyen alak szerepelt, s nem a bűncselekmény neve. 
327 Vö. GRUEN (47) 262.; MOSSAKOWSKI (118) 94.; CLOUD (31) 520.; ROBINSON (138) 42.; SANTALUCIA 
(145) 146. 
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de sicariis és a quaestio de veneficis Sulla után is külön-külön működött.328 

Véleményem szerint ezt az utóbbi álláspontot nem fogadhatjuk el: ha nem került 

volna sor a két törvényszék egyesítésére, Sulla a crimen inter sicarios és a 

veneficium szabályozására valószínűleg két külön törvényt alkotott volna. 

Ulpianus e törvényszékkel kapcsolatosan azt írja, hogy a sullai törvény 

első fejezete értelmében csak azon bűnügyekben kellett ítélkeznie, melyeket a 

fővárosban (in urbe Roma) vagy annak közvetlen környékén, egy mérföld 

távolságon belül (propiusve mille passus) követtek el.329 STRACHAN-

DAVIDSON,330 JONES331 és NÖRR332 e szöveghely alapján elképzelhetőnek tartja, 

hogy Sulla két különböző illetékességű bíróságot állított fel az élet elleni 

bűntettek kivizsgálására: míg az egyik quaestio illetékessége Rómára 

korlátozódott, a másik törvényszék a fővároson kívüli itáliai területeken 

elkövetett bűntettek ügyeiben ítélkezett. Véleményem szerint ez az álláspont 

elfogadható.333 

Fontos rámutatni arra, hogy az illetékességi szabályok meghatározásakor 

Sullának már rendelkezésére álltak történeti példák. Kr. e. 180-ban a 

méregkeverési ügyek kivizsgálására két praetort bíztak meg. A senatusi 

határozat értelmében az egyik praetor, C. Claudius, a Városban és annak tíz 

mérföldes körzetén belül elkövetett bűnügyekben folytatott nyomozást, míg egy 

másik praetor, C. Maenius, a tizedik mérföldkövön túl fekvő itáliai területeken 

vezette a vizsgálatokat.334 Valószínűleg más esetekben is sor került egyszerre 

több különböző illetékességű ad hoc quaestio felállítására. Mivel ez a 

munkamegosztás nyilvánvalóan növelte a bűnügyi igazságszolgáltatás 

hatékonyságát, Sulla is átvette ezt a megoldást. A forrásokból arra 

következtethetünk, hogy a quaestiones de sicariis et veneficis száma röviddel 

                                                        
328 LINTOTT (91) 127. 
329 Coll. 1,3,1. Egy római mérföld ezer kettős lépéssel (passus) volt egyenlő, egy passus pedig 1,48 métert 
jelentett. 
330 STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 149. 
331 JONES (63) 82. 
332 NÖRR (123) 87. 
333 Többek között az is két quaestio de sicariis et veneficis létezésére utal, hogy két iudex quaestionis 
működött egyszerre [vö. LENGLE (82) 277.]. 
334 Liv. 40,37. 
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Sulla után tovább növekedett: Kr. e. 66-ban, A. Cluentius pere idején már három 

ilyen bíróság is működött Rómában.335 

Pomponius egy helyen azt írja, hogy Sulla a hamisítás és az orgyilkosság 

mellett többek között a parricidium elbírálására is felállított egy nyilvános 

törvényszéket: “Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, 

de parricidio, de sicariis.”336 A kiváló jogtudós itt mindenképpen pontatlanul 

fogalmaz: egészen biztosak lehetünk ugyanis abban, hogy a dictator önálló 

quaestio de parricidio-t nem hozott létre,337 a parricidium kivizsgálása – amint 

arra REIN,338 BRUNT339 és SANTALUCIA340 is rámutat – a quaestio de sicariis et 

veneficis hatáskörébe tartozott. Ezt a legegyértelműbben a Sex. Roscius 

Amerinus elleni per adatai bizonyítják: az apagyilkossággal vádolt ifjú felett a 

quaestio de sicariis et veneficis ítélkezett.  

GRUEN elképzelhetőnek tartja, hogy Sulla előtt létezett külön quaestio de 

parricidio, melyet a dictator beolvasztott az általa kialakított quaestio de sicariis 

et veneficis-be.341 CLOUD azonban rámutat, hogy ez a hipotézis nem fogadható el: 

Sulla előtt csak két olyan törvényszék működött, mely az élet elleni 

bűncselekményekkel foglalkozott: a quaestio de sicariis és a quaestio de 

veneficis. A parricidium kivizsgálása is ezeknek a bíróságoknak a hatáskörébe 

tartozott: ha az apagyilkosságot méreggel követték el, a quaestio de veneficis járt 

el, míg ha a bűntettet egyéb módon valósították meg, az ügyben a quaestio de 

sicariis ítélkezett.342 

 

 

C) A crimen inter sicarios 
 

                                                        
335 Cicero a három quaestio de sicariis et veneficis elnökének nevét is közli: az egyiket Q. Naso, a 
másikat M. Plaetorius, a harmadikat G. Flaminius vezette (Cic. Cluent. 53,147). 
336 D. 1,2,2,32. 
337 Pomponius NARDI szerint is téved [(121) 79.]. 
338 REIN (133) 455. 
339 BRUNT (23) 217. 
340 SANTALUCIA (145) 148. 
341 GRUEN (47) 261-262. 
342 CLOUD (30) 41-47. 
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 1. Többek között Marcianus tudósít arról, hogy azt, aki embert ölt, a lex 

Cornelia de sicariis et veneficis alapján vonták felelősségre: “Lege Cornelia de 

sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit”.343 A törvény természetesen 

kizárta azok büntethetőségét, akik proskribált személyeket gyilkoltak meg. 

Suetonius azt írja Caesarról, hogy az orgyilkossági perek vizsgálati eljárásait 

azokra a személyekre is kiterjesztette, akik a Sulla-féle proscriptiók idején 

vérdíjat vettek fel római polgárok meggyilkolásáért az államkincstártól, holott a 

sullai törvények ezeknek az embereknek kivételes helyzetet biztosítottak: “in 

exercenda de sicariis quaestione eos quoque sicariorum numero habuit, qui 

proscriptione ob relata civium Romanorum capita pecunias ex aerario 

acceperant, quamquam exceptos Corneliis legibus.”344 Cicero szintén több 

alkalommal is utal arra, hogy a proscriptiók idején büntetlenül lehetett gyilkolni: 

“homines impune occidebantur”.345 A quaestio de sicariis előtt ezért jó ideig 

valószínűleg egyáltalán nem indítottak eljárást. Sex. Roscius Amerinus 

védőjeként Cicero azt állítja, hogy hosszú szünet után ez az első eljárás 

gyilkossági ügyben, habár ez alatt az idő alatt a legnagyobb és leggyalázatosabb 

gyilkosságokat követték el: “Longo intervallo iudicium inter sicarios hoc primum 

committitur, cum interea caedes indignissimae maximaeque factae sunt”.346 

A bűncselekmény passzív alanyával kapcsolatosan két dolgot fontos 

kiemelni. Az egyik az, hogy e személy nem lehetett maga az elkövető: helyesen 

mutat rá WACKE, hogy öngyilkosság (ill. annak kísérlete) esetén a sullai törvényt 

nem lehetett alkalmazni, vagyis a jogszabály szövegében a “hominem” kifejezés 

nyilvánvalóan “alterum hominem”-et jelentett.347 Másrészt azt is ki kell emelni, 

hogy a bűntett passzív alanya rabszolga is lehetett. A törvény ugyanis Marcianus 

szerint a büntetés meghatározásakor nem tesz különbséget aszerint, hogy milyen 

társadalmi helyzetű volt a meggyilkolt személy: “et qui hominem occiderit, 

                                                        
343 D. 48,8,1 pr. 
344 Suet. Caes. 11. 
345 Cic. Rosc. Am. 33,93; vö. 29,80: “homines vulgo impune occiderentur”. 
346 Cic. Rosc. Am. 5,11. 
347 WACKE (168) 50. 
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punitur non habita differentia, cuius condicionis hominem interemit.”348 

Hasonlóan vélekedik Ulpianus is, aki azt írja, hogy e törvény alapján bármilyen 

állapotú ember, így rabszolga és peregrinus megölése esetén is helye van 

felelősségre vonásnak: “compescit item eum, qui hominem occidit, nec adiecit 

cuius condicionis hominem, ut ad servum et peregrinum pertinere haec lex 

videatur.”349 

Sulla e rendelkezése mindenképpen magyarázatra szorul, hiszen a 

rabszolga megölését Rómában a posztklasszikus korig nem tekintették 

emberölésnek: aki más rabszolgáját megölte, csupán dologrongálást (damnum 

iniuria datum) valósított meg.350 BIONDI éppen ezért úgy véli, hogy a lex 

Cornelia szövegében a “homo” kifejezés eredetileg kizárólag “liber homo”-t 

jelentett, s az “ad servum” szavak csak interpolatio eredményeképpen kerültek 

bele a szövegbe.351 CLOUD mutatott rá arra, hogy ez az elmélet téves. Egyrészt 

ugyanis a “homo” kifejezés mindenképpen magába kellett hogy foglalja a 

rabszolgát is (a jogi nyelvben a “homo” szó sokszor kifejezetten rabszolgát 

jelöl),352 másrészt pedig a Sulla által szabályozott bűncselekmény jogi tárgya 

alapvetően nem az emberi élet, hanem a közrend és a közbiztonság volt.353 

Felmerül a kérdés, hogy idegen rabszolga megölése esetén a lex Cornelia 

szerinti vádemelés és a dologrongálás miatt indítható actio legis Aquiliae kizárta-

e egymást? REIN354 szerint igen, véleményem szerint azonban nem: a két eljárás 

ugyanis más-más célt szolgált. A quaestio de sicariis et veneficis előtti 

vádemelés a közérdeket szolgálta, míg a magánjogi perben kiszabható 

pénzbüntetés az áldozat tulajdonosának vagyoni kárát kompenzálta.355 

 

                                                        
348 D. 48,8,1,2. 
349 Coll. 1,3,2. 
350 Vö. Gai. 3,210. 
351 BIONDI (20) II. 428. MOMMSEN sem tartja valószínűnek, hogy a lex Cornelia már Sulla korában is 
szankcionálta volna az idegen rabszolga megölését [(115) 616.] 
352 Vö. HEUMANN–SECKEL (56) 237. 
353 CLOUD (29) 262-263. 
354 REIN (133) 413. Vö. HÖBENREICH (60) 277. 
355 A kétféle igényérvényesítés MOMMSEN szerint sem zárta ki egymást [(115) 616.]. 
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2. Paulus szerint ha valaki leveti magát a magasból, s ráesik egy másik 

emberre, aki ennek következtében meghal, vagy ha valaki metszés közben a 

figyelmeztető kiáltást elmulasztva ledob egy ágat a fáról, amivel megöl egy 

járókelőt, a törvény büntetése nem alkalmazható: “si quis alto se praecipitaverit, 

et super alium venerit, eumque occiderit, aut putator ex arbore, quum ramum 

deiiceret, non praeclamaverit, et praetereuntem occiderit, ad huius legis 

coercitionem non pertinet.”356 Véleményem szerint biztosak lehetünk abban, 

hogy a törvény már kihirdetésétől fogva csak a szándékos elkövetést büntette. Az 

emberölés mint eredmény-bűncselekmény megvalósulásához azonban az 

eshetőleges szándék (dolus eventualis) is elegendő volt. 

A szándékosság büntethetőségi feltételként való előírásából következően 

emberölésért kizárólag vétőképes (doli capax) személyeket lehetett felelősségre 

vonni. Modestinus szerint ha egy hét éven aluli gyermek vagy egy őrült öl meg 

valakit, a lex Cornelia nem alkalmazható, hiszen az egyiket a szándékának 

ártatlansága, a másikat pedig végzetszerű szerencsétlensége menti fel: “Infans vel 

furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, quum alterum 

innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat.”357 A törvény alapján 

valószínűleg már Sulla korában sem lehetett eljárni az infantes és a furiosi ellen. 

 

 3. A törvényi szankció (poena legis) azonban nemcsak azokkal szemben 

volt alkalmazható, akik embert öltek. Marcianus szerint a lex Cornelia de sicariis 

et veneficis alapján vonták felelősségre azt is, aki emberölés vagy lopás 

elkövetésének szándékával fegyverrel járkált: “quive hominis occidendi furtive 

faciendi causa cum telo ambulaverit”.358 A lex Cornelia de sicariis et veneficis-re 

utalva Cicero is azt állítja, hogy e törvény nemcsak a gyilkosságot tiltja, hanem a 

gyilkosság szándékával való fegyverviselést is: “non modo hominem occidi, sed 

esse cum telo hominis occidendi causa vetat.”359 A neves szónok máshol szintén 

kiemeli, hogy lényegében semmi különbség sincs aközött, hogy valaki embert ölt 

                                                        
356 D. 48,8,7. 
357 D. 48,8,12. 
358 D. 48,8,1 pr. 
359 Cic. Mil. 4,11. 
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vagy emberölési célból fegyvert viselt: “nisi vero interesse aliquid putas inter 

eum, qui hominem occiderit et eum, qui cum telo occidendi hominis causa 

fuit.”360 A lex Cornelia Paulus szerint sem csupán azt sújtja deportatióval, aki 

embert ölt, hanem azt is, aki lopási szándékkal fegyvert tartott magánál: “Lex 

Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occiderit eiusque rei 

causa furtive faciendi cum telo fuerit.”361 Claudius Saturninus a sullai törvényre 

utalva szintén azt írja, hogy e jogszabály nem kevésbé bünteti azt, aki emberölési 

szándékkal viselt fegyvert, mint azt, aki embert ölt: “Quamquam lex non minus 

eum qui occidendi hominis causa cum telo fuerit quam eum qui occiderit 

puniat.”362 Diocletianus és Maximianus egyik császári rendeletében szintén az 

áll, hogy a lex Cornelia alapján a gyilkoshoz hasonlóan büntetendő az is, aki 

gyilkosság céljából tartott fegyvert magánál: “Is qui cum telo ambulaverit 

hominis necandi causa sicut is qui hominem occiderit vel cuius dolo malo factum 

est commissum legis Corneliae de sicariis poena coercetur.”363 Végül ugyanezt 

olvashatjuk Iustinianus Institutióiban is: “Lex Cornelia de sicariis quae 

homicidas ultore ferro persequitur vel eos qui hominis occidendi causa cum telo 

ambulant.”364 

A sullai törvény által szabályozott bűncselekmény ezek szerint ölési 

cselekmény nélkül is megvalósulhatott. CLOUD szerint ebből is jól látszik, hogy a 

lex Cornelia de sicariis et veneficis elsősorban nem az emberöléssel foglalkozott, 

hanem az utcai rablással; elsődleges célja a banditizmus felszámolása, s ezáltal a 

közrend védelme és a közbiztonság helyreállítása volt. A neves római jogász 

szerint a sicarius kifejezés nem gyilkost jelentett, hanem utcai rablót, útonállót, 

banditát; Sulla korában olyan személyt értettek e fogalom alatt, aki abból a célból 

tartott magánál fegyvert, hogy azzal embert öljön, ha szükségesnek látja, de az 

                                                        
360 Cic. Rab. perd. 6,19. 
361 PS. 5,23. 
362 D. 48,19,16,8. 
363 C. 9,16,6. 
364 Inst. 4,18,5. 
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emberölés elkövetése nem képezte feltételét annak, hogy valakit sicariusnak 

nevezzenek.365 

A fegyver rablási vagy emberölési célból való birtokban tartása az 

emberölés tényállásával szemben alaki (immateriális) bűntett volt, amelynek 

megvalósulásához semmiféle eredménynek nem kellett beállnia. E cselekmény 

abban is különbözött az emberöléstől, hogy csak egyenes szándékkal (dolus 

directus) lehetett elkövetni, mivel egyértelműen célzatos magatartás volt. Rablási 

vagy emberölési célzat hiányában a fegyver birtokban tartása nem volt 

büntetendő cselekmény. Cicero a Milo elleni perben azt igyekezett bizonyítani, 

hogy aki önvédelemből használta fegyverét, annál a fegyver nem gyilkos 

szándékkal volt: “qui sui defendendi causa telo esset usus, non hominis occidendi 

causa habuisse telum iudicaretur.”366 Ebből – amint HÖBENREICH rámutat – arra 

következtethetünk, hogy ha a terhelt (ill. védője) olyan körülményt tudott 

igazolni, mely az ölési szándék hiányára utalt, a büntetés elkerülhető volt.367 

A törvény szövegével kapcsolatosan érdemes kitérni egy további 

problémára. Ulpianus és Marcianus egymástól eltérő sorrendben idézi a 

jogszabály rendelkezéseinek sorrendjét: Ulpianus368 közléséből arra 

következtethetünk, hogy a “qui cum telo ambulaverit…” szakasz megelőzte a 

szövegben a “hominemve occiderit” kifejezést, míg Marcianus369 fogalmazásából 

úgy tűnik, hogy a “qui hominem occiderit” szavakat követte a “quive hominis 

occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit” rész. CLOUD szerint 

                                                        
365 “…the English word which most accurately conveys the meaning of sicarius to a Roman in 81 BC is 
not ’murderer’ but ’gangster’. The sicarius was armed … with a view to committing murder, if necessary; 
but a sicarius does not need to have committed a murder in order to be a sicarius… If I am right about 
the meaning of sicarius, then it is plausible to argue that a lex de sicariis will be concerned primarily 
with the repression of gangsterism…” – írja CLOUD [(29) 259.]. A “sicarius” kifejezés egyébként – amint 
a iustinianusi tankönyvben olvashatjuk (Inst. 4,18,5) – a “sica” szóból származik, ami vasból készült kést 
jelentett. Sicariusokkal a Bibliában is találkozhatunk (ApCsel 21,38): Palesztinában így nevezték annak a 
Róma-ellenes jelszavakat hangoztató, fanatikus zsidó szektának a tagjait, akik – Josephus Flavius leírása 
szerint – “fényes nappal, a város kellős közepén követték el gyilkosságaikat; különösen ünnepnapokon 
vegyültek a nép közé, és apró tőrökkel, amelyeket titokban a ruhájuk alatt viseltek, leszúrták ellenségeiket. 
Amint áldozatuk összerogyott, maguk a gyilkosok méltatlankodtak a leghangosabban, és éppen 
félrevezető viselkedésük miatt nem lehetett őket kézrekeríteni” (Jos. bell. iud. 2,13,3; Révay J. ford.). 
366 Cic. Mil. 4,11. 
367 HÖBENREICH (60) 265-266. 
368 Coll. 1,3,1. 
369 D. 48,8,1 pr. 
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Ulpianus idézi pontosabban a törvény eredeti szövegét.370 Erre abból 

következtethetünk, hogy Cicero is ezt a sorrendet használja, amikor így vitázik 

Clodiusszal: “an cum omnes leges te exulem esse iubeant, non appellet inimicus? 

Qui cum telo fuerit: ante senatum tua sica deprehensa est; qui hominem 

occiderit: tu plurimos occidisti; qui incendium fecerit: aedes nympharum manu 

tua deflagravit.”371 E sorrend pedig szintén azt a nézetet erősíti, hogy a törvény 

elsődleges célja eredetileg a banditizmus felszámolása volt. 

 

 

D) A veneficium 
 

 Sulla törvénye részletesen foglalkozott a méreggel való visszaélés 

különböző tényállásaival. Marcianus szerint a lex Cornelia de sicariis et veneficis 

ötödik fejezete alapján büntették azt, aki emberölési célból mérget készített, 

eladott vagy birtokában tartott: “eiusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis 

capite quinto qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit vel 

habuerit plectitur.”372 Cicero is hasonló szavakat használva utal a quaestio de 

sicariis et veneficis-t felállító törvényre: “Iubet lex ea, qua lege haec quaestio 

constituta est, iudicem quaestionis, hoc est, Q. Voconium, cum eis iudicibus, qui 

ei obvenerint – vos appellat, iudices – quaerere de veneno. In quem quaerere? 

Infinitum est. Quicumque fecerit, vendiderit, emerit, habuerit, dederit.”373 Paulus 

a sullai törvényhez fűzött magyarázata során szintén hasonló elkövetési 

magatartásokat sorol fel a méregkeveréssel kapcsolatosan: “qui venenum hominis 

necandi causa habuerit, vendiderit, paraverit”.374 

E források alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy Sulla a 

veneficium körében is számos újítást vezetett be. A dictator törvénye már 

nemcsak a méreggel történő emberölést büntette, hanem a méreggel emberölési 

                                                        
370 CLOUD (29) 267. Erre az álláspontra helyezkedik SANTALUCIA is [(145) 148 n. 136.]. 
371 Cic. parad. 31. 
372 D. 48,8,3 pr. 
373 Cic. Cluent. 54,148. 
374 PS. 5,23,1. 
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célból (hominis necandi causa) való visszaélést is. Fontos kiemelni, hogy a 

méreg emberölési célból való előállítása, eladása, megvásárlása, birtokban tartása 

nem a mérgezés előkészületi cselekményeinek tekinthető, hanem a méreggel való 

visszaélés önálló (befejezett) elkövetési magatartásainak,375 melyek – a fegyver 

rablási vagy emberölési célból való birtokban tartásához hasonlóan – alaki 

bűncselekményt képeztek (vagyis a felelősségre vonáshoz nem volt szükséges a 

halál beállta), s célzatos cselekmények révén kizárólag egyenes szándékkal 

valósulhattak meg. Aki tehát nem emberölési célból készített vagy tartott mérget, 

az továbbra sem volt büntethető. Ebből következik az is, hogy aki emberölési 

célból adott el másnak mérgező anyagot, azt nem bűnsegédként büntették, hanem 

sui generis bűncselekmény tetteseként, ha viszont az illető nem tudott arról, hogy 

a méreg vevőjét emberölési szándék vezeti, felelősségre vonásnak nem volt 

helye.376 

Egy konkrét jogeset kapcsán még egy említésre méltó szabályt 

felismerhetünk. A. Cluentius Habitust Kr. e. 66-ban többek között veneficium 

elkövetésével vádolták. A vád álláspontja szerint az ifjú Oppianicust esküvői 

vacsoráján Habitus megpróbálta megmérgezni, a mérgezett mézes bort azonban 

Oppianicus helyett annak egyik barátja, Balbutius itta meg, akivel a méreg 

nyomban végzett.377 Ebből az esetből arra következtethetünk, hogy az elvétést 

(aberratio ictus) – vagyis azt a tényt, hogy az elkövető által szándékolt eredmény 

nem a célba vett, hanem egy harmadik személyen állott be – a modern büntetőjog 

szabályaival egyezően már a sullai törvény alapján sem tekintették 

büntethetőséget kizáró oknak. 

 

 

E) Az incendium 
 

                                                        
375 Vö. RODRIGUEZ ALVAREZ (139) 5skk. 
376 Vö. NÖRR (123) 99. 
377 “Alterum veneficii crimen Oppianico huic adulescenti, cum eius in nuptiis more Larinatium multitudo 
hominum pranderet, venenum Habiti consilio paratum: id cum daretur in mulso, Balbutium quendam, 
eius familiarem, intercepisse, bibisse statimque esse mortuum” – mondja Cicero (Cic. Cluent. 60,166). 
HOENIGSWALD álláspontja szerint Cluentiust nem Oppianicus meggyilkolásának kísérletével, hanem 
Balbutius megmérgezésével vádolták [59) 120.]. 
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1. A gyújtogatás a nagyrészt fából épült Rómában kezdettől fogva a 

legsúlyosabb bűntettek közé tartozott. Gaius a XII táblás törvény 

rendelkezéseihez fűzött kommentárjában a következőket írja: “Qui aedes 

acerumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni 

necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit. Si vero casu, id est 

neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur, aut si minus idoneus sit, levius 

castigatur.”378 Az ősi törvény értelmében tehát azt, aki épületet vagy ház 

közelében lévő gabonaasztagot felgyújtott, megkötözve és megverve tűzhalállal 

büntették, feltéve, hogy tudva és megfontolva cselekedett; ha pedig véletlenül, 

azaz hanyagságból követte el tettét, vagy meg kellett térítenie a kárt, vagy ha erre 

képtelen volt, könnyebben megfenyítették. 

 Amint MACCORMACK rámutat, a törvény eredeti szövege ettől egészen 

eltérő lehetett.379 Egyrészt valószínűtlen, hogy a lex egyaránt használta volna 

mind az aedes, mind a domus kifejezést. A törvényben máshol is szó van testi 

büntetésről, de e helyeken nem a castigare, hanem a verberare ige szerepel, s 

nincs utalás a fenyítés fokára.380 A lex máshol nem tartalmaz olyan rendelkezést, 

ahol a büntetés kritériumai között szerepelne a teljesítőképesség. Végül a törvény 

egyéb rendelkezései fontos büntetéskiszabási tényezőnek tekintik az elkövető 

életkorát.381 MACCORMACK álláspontja szerint a törvény értelmében gyújtogatás 

esetén is csak a serdülteket lehetett halálbüntetéssel sújtani, míg a serdületleneket 

a praetor megítélése szerint megfenyítették, s az okozott kárt megtéríttették.382 

 

2. ROBINSON szerint a köztársasági idők legkorábbi szakaszában Róma 

tűzrendészeti felügyelete a consulok hatáskörébe tartozott.383 Kr. e. 290-287 

között állították fel a tresviri capitales testületét; innentől kezdve a tűzmegelőzés 

és a tűzoltás feladatainak ellátásáért e hivatalnokok feleltek, akiket – éjszakai 

                                                        
378 D. 47,9,9. 
379 MACCORMACK (99) 382-383. 
380 Vö. XII tab. 8,9 és 14. 
381 Uo. 
382 MACCORMACK (99) 383. 
383 ROBINSON (136) 377. 
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ügyeletükre utalva – tresviri nocturninak is hívtak.384 Vitatott, hogy e testület 

tagjai rendelkeztek-e bírói hatalommal; az általánosan elfogadott álláspont 

szerint a rabszolgák és az alacsonyabb társadalmi réteghez tartozó polgárok felett 

ítélkezhettek.385 Feladataikat az aedilisek segítségével látták el.386 

AMIELANCZYK szerint a gondatlanságból okozott tűzeseteket Kr. e. 286-

tól a lex Aquilia alapján bírálták el.387 Ulpianus azt mondja, hogy ha felgyújtják a 

bérházamat, actio legis Aquilia-val perelhetek, ugyanígy, ha a fával beültetett 

kertemet vagy a vidéki majorságomat gyújtják fel: “si insulam meam adusseris 

vel incenderis, Aquiliae actionem habeo, idemque est, arbustum meum vel villam 

meam.”388 Szándékos gyújtogatás esetén – amint MACCORMACK rámutat – 

továbbra is a XII táblás törvény rendelkezéseit alkalmazták, egészen Kr. e. 81-

ig.389 

 

3. Marcianus szerint azt is a lex Cornelia de sicariis et veneficis alapján 

vonták felelősségre, aki gonosz szándékkal tűzesetet okozott: “cuiusve dolo malo 

incendium factum erit”.390 A sullai törvény egyik fejezete tehát valószínűleg a 

szándékos gyújtogatással foglalkozott. 

Amint AMIELANCZYK rámutat, e fejezet nem véletlenül került a törvénybe. 

A polgárháborúk idején a szándékosan okozott tűzesetek jellege erősen 

megváltozott: a gyújtogatás a terror eszközévé vált.391 A köztársasági rend 

helyreállításának ezért alapvető feltételét képezte az ilyen cselekmények 

felszámolása. 

                                                        
384 “Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeerant, qui ab eo quod excubias agebant nocturni 
dicti sunt” – mondja Paulus (D. 1,15,1). 
385 Vö. MACCORMACK (99) 384-385.; AMIELANCZYK (6) 9. 
386 Vö. Vell. 2,91. 
387 AMIELANCZYK (6) 8. 
388 Coll. 12,7,1. Vö. Ulp. D. 9,2,27,7. 
389 MACCORMACK (99) 382-383.: “prior to the enactment of the lex Cornelia de sicariis in 81 B.C. the 
only known statutory provision on fire is that contained in the Twelwe Tables. (…) It is possible that, 
prior to the enactment of the lex Cornelia de sicariis, all prosecutions for fires deliberately started were 
brought under the Twelwe Tables.” 
390 D. 48,8,1 pr. 
391 AMIELANCZYK (6) 11skk. A gyújtogatást Cicero is a terror cselekményei közé sorolja (Cic. parad. 31). 
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A gyújtogatások jellegének a XII táblás törvény kora óta történő gyökeres 

megváltozását jelzi az is, hogy a későbbi források szerint sok tűzesetet rablási 

céllal idéztek elő (incendium praede causa).392 Helyesen látja AMIELANCZYK, 

hogy e cselekmények feltűnően hasonlítanak a rablási céllal történő 

fegyverviselés – korábbiakban már elemzett – tényállásához.393 Az incendiarii 

tehát céljukat tekintve rendkívül közel álltak a sicarii-hez, s ez indokolhatta azt, 

hogy Sulla egy közös törvényben rendelkezett cselekményeikről. 

 

4. A császárkorban különbséget tettek városi és a városon kívül elkövetett 

gyújtogatás között, s az előbbi cselekményt az utóbbinál jóval súlyosabban 

büntették.394 ZUMPT395 és MACCORMACK396 egyaránt azt írja, hogy a sullai 

törvény ilyen különbséget még nem tett. A büntetés véleményem szerint sem 

különbözhetett még Sulla idején az elkövetés helye szerint, az viszont – ahogy 

AMIELANCZYK rámutat – valószínűnek tűnik, hogy a Rómában és annak 

közvetlen környékén, illetve a fővárostól távolabb eső területeken elkövetett 

cselekmények már a lex Cornelia alapján is különböző törvényszékek elé 

kerültek.397 Ez az álláspont teljesen összhangban áll azzal a korábbi 

megállapításunkkal, amely szerint Sulla két quaestio de sicariis et veneficis-t 

állított fel. 

 

 

F) Vesztegetés főbenjáró bűnügyben 
 

1. A bírói vesztegetést – a gyújtogatáshoz hasonlóan – már a XII táblás 

törvény is szankcionálta: az a iudex vagy arbiter, aki az ítéletmondásért pénzt 

                                                        
392 Vö. Call. D. 48,19,28,12. 
393 AMIELANCZYK (6) 15. 
394 “Incendiarii capite puniuntur, qui ob inimicitias vel praedae causa incenderint intra oppidum, et 
plerumque vivi exuruntur; qui vero casam aut villam, aliquo lenius” – írja Callistratus (D. 48,19,28,12). 
395 ZUMPT II/2. (177) 512. 
396 MACCORMACK (99) 387. 
397 AMIELANCZYK (6) 16. 
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fogadott el, az ősi jogszabály értelmében halállal bűnhődött.398 Az előírás 

rendkívül szigorú volt, hiszen – ahogy MACCORMACK rámutat – a büntetés 

kiszabása nem függött attól, hogy milyen ügyben hozták az ítéletet.399 

Kr. e. 141-ben P. Mucius Scaevola néptribunus javaslatára hoztak egy 

plebiscitumot, mely egy senatus consultummal megerősítve felállított egy 

rendkívüli törvényszéket abból a célból, hogy ítélkezzen L. Hostilius Tubulus 

volt praetor ügyében, aki a quaestio de sicariis elnökeként pénzt fogadott el az 

ítéletért.400 KELLY álláspontja szerint Tubulus ügyében a XII táblás törvény 

szabályai szerint jártak el.401 MACCORMACK szerint viszont abból, hogy az 

ügyben külön plebiscitumot és senatus consultumot kellett hozni, az következik, 

hogy ekkor már nem volt hatályban jogszabály a bírói vesztegetéssel 

kapcsolatosan.402 BRUNT szintén azt írja, hogy a XII táblás törvényt ekkorra már 

lerontotta a vele ellentétes szokásjog (desuetudo); jól látszik ez abból, hogy a 

terheltet nem végezték ki, hanem hagyták száműzetésbe (exilium) vonulni.403 A 

nép és a senatus határozata által felállított quaestio extraordinaria véleményem 

szerint sem az ősi törvény alapján hozta meg ítéletét. 

A communis opinio szerint Gaius Gracchus Kr. e. 123-ban hozott egy 

törvényt (lex Sempronia ne quis iudicio circumveniatur), mely többek között a 

megvesztegetett törvényszéki bírák felelősségre vonásáról szólt. Cicero egy 

helyen egyértelműen utal e jogszabályra: “hanc ipsam legem: ne quis iudicio 

circumveniretur, C. Gracchus tulit.”404 LAST szerint Gracchus e törvényt – mely 

kizárólag a senatori rangú bírákra vonatkozott – még a lex Sempronia iudiciaria 

megalkotása előtt hozhatta, tehát azt megelőzően, hogy a bírói hatalmat átruházta 

volna a lovagokra.405 MINERS véleménye szerint Gracchus a bírói vesztegetéssel 

                                                        
398 XII tab. 9,3. 
399 MACCORMACK (100) 5. 
400 Vö. Cic. fin. 2,16,54: “An tu me de L. Tubulo putas dicere? Qui cum praetor quaestionem inter 
sicarios exercuisset, ita aperte cepit pecunias ob rem iudicandam ut anno proximo P. Scaevola tribunus 
plebis ferret ad plebem, vellentne de ea re quaeri. Quo plebiscito decreta a senatu est consuli quaestio 
Cn. Caepioni; profectus in exsilium Tubulus statim nec respondere ausus; erat enim res aperta.” 
401 KELLY (67) 34. 
402 MACCORMACK (100) 6. 
403 BRUNT (23) 208. 
404 Cic. Cluent. 55,151. 
405 LAST (75) 54. 
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kapcsolatosan nem hozott külön törvényt: az említett rendelkezést az a lex 

Sempronia de provocatione tartalmazta, mely megtiltotta, hogy a senatus a nép 

beleegyezése nélkül állítson fel főbenjáró ügyben ítélkező törvényszéket.406 

Amint MACCORMACK rámutat, a “circumvenire” igéből arra következtethetünk, 

hogy Gracchus nem csupán a vesztegetést rendelte büntetni, hanem minden olyan 

jogellenes magatartást, mely arra irányult, hogy valakit főbenjáró ügyben 

elítéljenek.407 

Cicero tudósítása szerint Livius Drusus tribunus a lovagrendi bírákat is 

büntetni rendelte, ha pénzt fogadtak el az ítéletért: “Potentissimo et nobilissimo 

tribuno plebis, M. Druso, novam in equestrem ordinem quaestionem ferenti si 

quis ob rem iudicandam pecuniam cepisset, aperte equites Romani 

restiterunt.”408 A forrásokban nincs utalás arra, hogy e jogszabály főbenjáró 

ügyekre, illetve marasztalás esetére korlátozódott volna. 

 

2. A bírói vesztegetéssel kapcsolatos időben következő rendelkezéseket 

Sulla alkotta. Marcianus szerint a lex Cornelia de sicariis et veneficis alapján 

vonják felelősségre azt a magistratust, illetőleg a nyilvános büntetőeljárás azon 

vezetőjét, aki hivatali hatalmával visszaélve azon fáradozott, hogy valaki hamis 

bizonyítékot szolgáltasson egy ártatlan ember elítélése érdekében: “quive, cum 

magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum 

indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur.”409 Sulla e 

rendelkezésére utal Cicero is, amikor azt írja, hogy a törvény büntetni rendelte 

azt a magistratust, illetőleg a senatus azon tagját, aki hozzájárult ahhoz, hogy 

valakit nyilvános perben jogtalanul elítéljenek: “Qui tribunus militum legionibus 

quattuor primis quive quaestor, tribunus plebis. Deinceps omnes magistratus 

nominavit. Quive in senatu sententiam dixit, dixerit. Quid tum? Qui eorum coit, 

coierit, convenit, convenerit, quo quis iudicio publico condemnaretur.”410 

                                                        
406 MINERS (112) 242-243. 
407 MACCORMACK (100) 7. 
408 Cic. Rab. Post. 7,16. 
409 D. 48,8,1 pr. 
410 Cic. Cluent. 54,148. 
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Marcianus egy másik kijelentéséből arra következtethetünk, hogy a magistratust, 

illetőleg a törvényszék elnökét akkor lehetett felelősségre vonni, ha főbenjáró 

ügyben pénzt fogadott el azért, hogy a vádlottat a törvény alapján bűnösnek 

nyilvánítsák: “quive magistratus iudexque quaestionis ob capitalem causam 

pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret.”411 Mivel a iudex quaestionis 

tisztsége a Kr. u. III. században már régen nem létezett,412 arra 

következtethetünk, hogy a klasszikus kor jogásza itt szó szerint idézi Sulla 

törvényének eredeti szövegét. 

 

3. Cicero szerint a dictator a főbenjáró bűnügyben való vesztegetéssel 

kapcsolatos rendelkezéseket a gracchusi törvényből vette át: “lege…, quae tunc 

erat Sempronia, nunc est Cornelia”.413 A lex Cornelia abban is megegyezett a lex 

Semproniával, hogy kizárólag senatorokra vonatkozott. Amint azonban 

AMIELANCZYK írja, a gracchusi törvény és a sullai jogszabály tartalma között 

volt egy lényeges különbség.414 A dictator törvénye a források szerint kizárólag 

arra az esetre vonatkozott, ha a vádlottat jogellenesen elítélték (vagy legalább is 

erre törekedtek).415 Gaius Gracchus fellépése előtt viszont a senatori rendhez 

tartozó bírákból álló törvényszékek eljárásával szemben a legfőbb kifogás az 

volt, hogy sorra felmentik a köztudottan bűnös senatori rangú vádlottakat.416 Ez 

pedig arra enged következtetni, hogy a senatus politikájával szembeszálló 

Gracchus törvénye felmentő ítélet meghozatala esetén is büntetni rendelhette a 

vesztegetést. Érthető, hogy Sulla ezzel szemben csak a jogellenes elítélést – 

illetőleg az erre való törekvést – sorolta az élet elleni bűntettek közé.  

 

                                                        
411 D. 48,8,1,1. 
412 “Das Amt des iudex quaestionum wird also in nachaugusteischer Zeit nicht mehr bestanden haben” – 
írja KUNKEL (70) 97. 
413 Cic. Cluent. 56,154. 
414 AMIELANCZYK (5) 63. 
415 Az idézett forráshelyeken kívül ld. Cic. Cluent. 4,9: “innocentem pecunia circumventum”; 10,30: 
“iudicio oppressum et circumventum esse innocentem”; 33,90: “quod pecuniam acceperit, quod 
innocentem circumvenerit”; 47,131: “pecuniam accepisset, quo innocentem condemnaret.” 
416 Vö. App. bell. civ. 1,22,92. 
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4. A korábbiakban már láthattuk, hogy a lex Cornelia de repetundis 

szintén büntette a bírói vesztegetést. Felmerül a kérdés, hogy Sulla két törvénye 

hogyan viszonyult egymáshoz? Véleményem szerint a két törvény olyan 

kapcsolatban volt egymással, mint a lex generalis a lex specialisszal: míg a lex de 

repetundis mindenféle bírói vesztegetést büntetett,417 a lex de sicariis et veneficis 

csupán abban az esetben volt alkalmazható, ha a vesztegetés arra irányult, hogy 

egy ártatlan embert főbenjáró bűnügyben elítéljenek. 

 

 5. Sulla törvényét elemezve további kérdések is felmerülnek. Amint 

MACCORMACK rámutat, Marcianus idézett soraiból arra következtethetünk, hogy 

a jogszabály csak a quaestio elnökét büntette, az esküdtekre nem vonatkozott.418 

Márpedig az ítéletet az esküdtek hozták, ezért az ő megvesztegetésüknek volt 

igazán reális veszélye. A törvénynek ezért – ahogy többek között AMIELANCZYK 

írja – mindenképpen büntetnie kellett a megvesztegetett esküdtbírákat is.419 

Cicero több kijelentése is arra utal, hogy a törvény minden olyan bíróra 

vonatkozott, aki a senatori rend tagja volt.420 

 Kérdéses továbbá, hogy a sullai törvény alapján felelősségre lehetett-e 

vonni azt a személyt, aki a bírákat megvesztegette? E kérdés megválaszolásához 

elegendő a Cluentius Habitus elleni per adatait megvizsgálnunk: a vádlottat – 

veneficium elkövetésén kívül – aktív vesztegetéssel vádolták. Ezek szerint a 

főbenjáró bűnügyekben elkövetett vesztegetés esetén a pénzt átadó személy 

éppúgy a lex Cornelia de sicariis et veneficis büntetése alá esett, mint az, aki a 

pénzt átvette. 

 

 6. Végül érdemes rámutatni, hogy a főbenjáró váddal való visszaélés a 

törvény más tényállásaihoz hasonlóan (ebben csak a tűzvészokozás kivétel) alaki 

                                                        
417 A Kr. e. 59-ben Caesar javaslatára hozott lex Iulia de repetundis a bírói vesztegetéssel kapcsolatosan 
szintén ilyen tág rendelkezést tartalmazott: “Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, quum aliquam 
potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum decernendumve acceperit” (Marc. D. 48,11,3). 
418 MACCORMACK (100) 11-13. 
419 AMIELANCZYK (5) 65. 
420 Vö. Cic. Cluent. 52,144 ill. 57,157: “nostrum ordinem”; 54,148: “quive in senatu sententia dixit 
dixerit”. 
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bűncselekményt képezett, vagyis a sértett elítélése nem képezte feltételét a 

crimen megvalósulásának. A hamis bizonyítékok konstruálásával, hamis 

tanúvallomásra való rábírással, a vesztegetésre szánt összeg átadásával ill. 

átvételével (melyek fogalmilag ugyan előkészületi cselekmények) a 

bűncselekmény már befejeződött. E cselekményeket is – a határozott célzatra 

tekintettel – kizárólag egyenes szándékkal lehetett elkövetni.  

 

 

G) Hamis tanúzás és hamis vád 
 

1. Marcianus szerint a lex Cornelia de sicariis et veneficis alapján felelt az 

is, aki főbenjáró ügyben folytatott nyilvános eljárás során ártó szándékkal hamis 

tanúvallomást tett abból a célból, hogy valakit elítéljenek: “quive falsum 

testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico iudicio rei capitalis 

damnaretur”.421 Cicero is utal egy helyen a sullai törvény e szakaszára: 

“falsumve testimonium dixerit”.422 Paulus szintén említést tesz arról, hogy a lex 

Cornelia büntetése alá esett az is, aki “falsum testimonium dixerit”.423 

 A hamis tanúzást már az archaikus korban is a legsúlyosabb bűntettek 

közé sorolták és elkövetőjét halállal büntették; a XII táblás törvény rendelkezései 

alapján a hamis tanút ledobták a Tarpeii szikláról.424 E büntetést később 

enyhítették, ami Gellius szerint azt eredményezte, hogy az ilyen 

bűncselekmények elkövetőinek száma nagymértékben megnövekedett.425 Mivel 

Sulla büntetőjogi reformjainak egyik legfőbb célját a büntető igazságszolgáltatás 

rendjének megszilárdítása képezte, a hamis tanúzás elleni szigorú fellépés 

teljesen időszerű és indokolt volt. 

                                                        
421 D. 48,8,1,1. 
422 Cic. Cluent. 52,157. 
423 PS. 5,23,1. 
424 XII tab. 8,23. 
425 “An putas, Favorine, si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset et si 
nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, 
mentituros fuisse pro testimonio tam multos quam videmus?” – teszi fel a kérdést az antik szerző (Gell. 
20,1,53). 
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 A hamis tanúvallomás tétele szintén immateriális bűncselekménynek 

tekinthető, hiszen a felelősségre vonásnak a vádlott elítélése (mint eredmény) 

nem képezte feltételét. Marcianus idézett szavaiból arra következtethetünk, hogy 

e bűncselekményt kizárólag célzatosan, s ebből fakadóan csak egyenes 

szándékkal lehetett megvalósítani. 

 

2. A forrásokban nem találunk utalást arra, hogy a lex Cornelia de sicariis 

et veneficis a hamis váddal (calumnia) kapcsolatosan tartalmazott volna 

rendelkezéseket. Véleményem szerint Sulla azért nem szabályozta e 

bűncselekményt, mert tökéletesen megfelelőnek tartotta a lex Remmia de 

calumniatoribus rendelkezéseit. E jogszabály megalkotásának időpontját nem 

ismerjük, csupán annyit tudunk, hogy Cicero Roscius Amerinus Kr. e. 81-ben 

vagy 80-ban lefolytatott perében hivatkozott rá.426 Ebből pedig arra 

következtethetünk, hogy e törvényt a sullai dictatura előtt hozhatták. 

 

H) A feljelentők jutalmazása 
 

1. Rómában már egészen korán szokássá vált a feljelentők jutalmazása. 

Kr. e. 186-ban például a bacchanaliák résztvevőinek felelősségre vonásakor a 

feljelentőket kegyelemben, pénzjutalomban és egyéb kedvezményekben 

részesítették.427 A quaestio de repetundis előtt vádlóként fellépő személyeket 

szintén jutalmazták: a lex Acilia szerint a polgárjoggal nem rendelkező vádlók 

elnyerték a polgárjogot és mentességet kaptak a katonai szolgálat alól (militiae 

vacatio).428 

 

 2. Sulla azoknak a súlyos bűncselekményeknek a felderítését, melyek 

alapjaiban veszélyeztették a társadalom rendjét, szintén azáltal kívánta 

elősegíteni, hogy jutalomban részesítette a feljelentőket. Gaius szerint a lex 

                                                        
426 Cic. Rosc. Am. 19,55: “Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et 
legem Remmiam putares aliquid valere oportere.” 
427 Vö. Liv. 39,19. 
428 Lex Acilia 76skk. 
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Cornelia de sicariis et veneficis úgy rendelkezett, hogy az a vádló, aki egy 

rabszolgatartónak a saját szolgái által történő meggyilkolása esetén kinyomozza 

és feljelenti azokat a szolgákat, akik a vizsgálat (quaestio) elől elmenekültek, öt 

aranyat kap minden bűnösnek talált rabszolga után. A jutalom (praemium) 

összegét elsősorban az áldozat hagyatékából kellett kifizetni, ha azonban a 

hagyaték ehhez nem volt elegendő, a jutalmat az államkincstár fedezte. Abban az 

esetben, ha az áldozat végrendeletének felbontása után derült ki, hogy a vizsgálat 

elől elmenekült személy a végrendeletben fel lett szabadítva, őt a sullai törvény 

alapján kellett felelősségre vonni: fogva tartva védekezhetett, s amennyiben 

bűnössége bizonyítást nyert, rabszolgaként bűnhődött (minden bizonnyal 

halállal). Az pedig, aki a gyilkosságban való részvételt rábizonyította,  tíz aranyat 

kapott az elítélt vagyonából: “Lege Cornelia cavetur de praemio accusatoris, qui 

requisivit et renuntiavit eos servos, qui ex ea familia ante quaestionem fugerint, 

ut in singulos servos, quos convicerit, quinque aureos ex bonis occisi, aut si inde 

redigi ea quantitas non possit, ex publico accipiat… Praeterea cavetur, ut de his, 

qui ante quaestionem habitam fugerint, si aperto testamento liberi scripti 

inveniantur, lege de sicariis iudicium fiat, ita ut ex vinculis causam dicant, et 

convicti perinde, ac servi puniantur, et ei, qui convicerit, deni aurei praemii 

nomine dentur ex bonis damnati.”429 Mivel a iustinianusi kodifikáció során az 

eredeti szövegeket megváltoztatva 1000 sestertius helyébe mindenütt 1 aureust 

írtak, a sullai törvény – amint arra BENEDEK is rámutat – a pénzjutalom összegét 

eredetileg 5 ill. 10 ezer sestertiusban állapíthatta meg.430 ALEXANDER véleménye 

szerint e rendelkezés elsősorban az áldozat többi rabszolgáját kívánta a 

hatósággal való együttműködésre ösztönözni, akik a jutalom összegéből 

megválthatták szabadságukat.431 Ehhez hozzátehetjük, hogy a SC Silanianum 

megalkotása (Kr. u. 10) után pénzbeli praemium csak a familián kívülieknek 

járhatott, mivel a senatusi határozat értelmében az a rabszolga, aki urának 

gyilkosát feljelentette, jutalomból automatikusan szabaddá vált.432 

                                                        
429 D. 29,5,25 pr-1. 
430 BENEDEK (17) 26. 
431 ALEXANDER (2) 31. 
432 Vö. Ulp. D. 29,5,3,13. 
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I) A törvényben meghatározott büntetés 
 

1. A lex Cornelia de sicariis et veneficis alá eső cselekmények elkövetőit a 

császárkorban deportatióval sújtották: “lex Cornelia poenam deportationis 

infligit ei qui hominem occiderit eiusque rei causa furtive faciendi cum telo 

fuerit, et qui venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit paraverit, 

falsum testimonium dixerit…” – írja Paulus.433 Marcianus szerint a szigetre való 

deportatióval teljes vagyonelkobzás jár: “legis Corneliae de sicariis et veneficis 

poena insulae deportatio est, et omnium bonorum ademtio…”434 Ulpianus egy 

helyen azt állítja, hogy a deportatio az aquae et ignis interdictio helyébe lépett: 

“deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit…”435 Ebből arra 

következtethetünk, hogy a sullai törvény eredeti büntetése – a parricidium kirívó 

esetének kivételével – aquae et ignis interdictio lehetett. 

E megállapításunkat nagyban megerősíti Ulpianus egy másik közlése, ahol 

a jogtudós a gyújtogatás különböző császárkori büntetési módjainak (vadállatok 

elé vetés, lefejezés) leírásakor a lex Cornelia de sicariis et veneficis által 

eredetileg meghatározott büntetésre is utal: “incendiariis lex quidem Cornelia 

aqua et igni interdici iussit…”436 Gaius szintén erősíti következtetésünk 

megalapozottságát, amikor Institutióiban azt írja, hogy az, akit valamilyen 

bűncselekménye miatt a lex Cornelia alapján interdictio-val sújtottak, elveszti 

polgárjogát: “is cui ob aliquod maleficium ex lege Cornelia aqua et igni 

interdicitur, civitatem Romanam amittat…”437  

E források véleményem szerint egyértelműen alátámasztják azt az 

általánosan elfogadott álláspontot, amely szerint a lex Cornelia de sicariis et 

                                                        
433 PS. 5,23,1 = Coll. 1,2,1. 
434 D. 48,8,3,5. 
435 D. 48,19,2,1. 
436 Coll. 12,5,1. 
437 Gai. 1,128. 
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veneficis eredeti büntetése száműzetés volt,438 s egyúttal kizárják LEVY azon 

véleményének helyességét, amely szerint a sullai törvény halálbüntetést írt elő.439 

LEVY álláspontját elsősorban arra alapozza, hogy a törvényre utaló 

forrásokban található “quaerito de capite eius” kifejezés440 kizárólag olyan 

büntetőeljárást jelezhet, melynek során halálbüntetés szabható ki. A kiváló német 

romanista téved, amikor úgy gondolja, hogy a “caput” kifejezés Sulla idején 

kizárólag az emberi életet jelentette. A crimen repetundarum büntetésének 

vizsgálatakor már láttuk, hogy Cicero bizonyos esetekben (így pl. a Quinctius 

elleni magánjogi perben) retorikai fogásként mennyire tágan értelmezte a “caput” 

fogalmat. Emlékezzünk, hogy a szónok milyen kijelentéseket tett Verres perében:  

“tui capitis periculum”.441 Azt, hogy a crimen repetundarum büntetése nem 

halálbüntetés volt, LEVY is elismeri,442 s ezzel – tudtán kívül – meg is cáfolja 

saját véleményét. 

A “caput” szót valószínűleg már Sulla korában is használták a 

jogképességgel kapcsolatban, s ezért minden olyan eljárást főbenjárónak (vagyis 

a vádlott caput-ját, azaz jogalanyiságát érintőnek) tekintettek, amelynek 

eredményeképpen a terhelt elveszthette polgárjogát. Véleményem szerint az 

alábbi, Paulus által leírt osztályozási elvek már Sulla idejében is léteztek: 

“Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. 

Capitalia sunt, ex quibus poena mors, aut exilium est, hoc est aquae et ignis 

interdictio…”443 Tehát egyes közvádas perek főbenjárók, mások nem: főbenjárók 

azok, amelyek során a kiszabható büntetés halál vagy száműzés, vagyis a víztől 

és a tűztől való eltiltás; e büntetésekkel ugyanis a tettes kikerül a polgárok közül. 

LEVY álláspontjának megalapozottságát Suetonius egyik kijelentése 

szintén kétségbe vonja: a történetíró említést tesz arról, hogy Caesar a 

                                                        
438 Vö. REIN (133) 413.; ZUMPT (177) II/2. 23.; MOMMSEN (115) 650.; GREENIDGE (43) 513.; STRACHAN-
DAVIDSON (157) II. 23.; MACCORMACK (99) 385.; ZLINSZKY (174) 123.; BAUMAN (14) 26-29.; 
ROBINSON (138) 46. 
439 LEVY (86) 332skk. 
440 Ld. Cic. Cluent. 54,148: “deque eius capite quaerito”; Ulp. Coll. 1,3,1: “quaerat … de capite eius”. 
441 Cic, 2Verr. 3,56,129.; vö. 3,20,52; 3,58,133-134. 
442 LEVY (86) 332. 
443 D. 48,1,2; vö. 37,14,10: “Labeo existimabat capitis accusationem eam esse, cuius poena mors aut 
exilium esset.” 
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gyilkosokat száműzetéssel sújtotta.444 Mivel tudjuk, hogy Caesar a büntetéseket 

szigorította,445 egyértelműen kizárható, hogy Sulla az élet elleni 

bűncselekmények elkövetőit halállal büntette volna. 

 

2. A communis opinio egyébként teljes egészében kizárja, hogy bármely 

quaestio hozhatott volna halálos ítéletet. MAINE véleménye szerint római polgár 

felett végleges halálos ítéletet kizárólag a comitia centuriata,446 valamint olyan 

más szerv hozhatott, melyre e népgyűlés átruházta hatáskörét.447 Mivel a 

köztársaság kései szakaszában a törvényeket általában a comitia tributa hozta, 

valószínűleg a quaestiókat is e népgyűlés állította fel, s ezért az esküdtszékeknek 

nem volt joguk a polgárok életéről és haláláról döntést hozni. A kiváló angol 

jogtudós szerint éppen “a római törvényszékek képtelensége, hogy halálbüntetést 

hozzanak, vezetett kifejezetten és közvetlenül azokra a proscriptiókként ismert 

rettenetes forradalmi időközökre, amelyek során minden jogot formálisan 

felfüggesztettek egyszerűen azért, mert a párterőszak nem találta más útját a 

bosszúnak, amelyre szomjazott.”448 

Ezzel az állásponttal szemben felhozható, hogy a parricidiumot a lex 

Cornelia de sicariis et veneficis is halállal, mégpedig – az ősi szokásoknak 

megfelelően – minősített halálbüntetéssel, ún. zsákba varrással (poena cullei) 

büntette. Erre a Roscius Amerinus ellen lefolytatott büntetőper adataiból 

következtethetünk. Cicero, az apagyilkossággal vádolt ifjú védője, többször utalt 

arra a perben, hogy védence kizárólag akkor kerülheti el a zsákba varrást, ha 

ügyében felmentő ítélet születik.449 MAINE nézetét csak úgy tudjuk megvédeni, 

ha feltételezzük, hogy a parricidák a sacer homókhoz hasonlóan elvesztették 

minden jogukat, s így őket nem védték a római jog garanciái. 

Röviden érdemes kitérnünk a parricidium sajátos büntetési módjára. 

MOMMSEN szerint Rómában eredetileg minden szándékos emberölés szankciója 
                                                        
444 Suet. Caes. 42. 
445 Uo.: “poenas facinorum auxit”. 
446 Vö. Cic. leg. 3,4,11; 3,19,44; XII tab. 9,1-2. 
447 MAINE (101) 211. 
448 MAINE (101) 212. 
449 Cic. inv. 2,58-59. 
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a zsákba varrás volt, s csak később korlátozódott e büntetési forma azokra, akik a 

legközelebbi hozzátartozójukat ölték meg.450 Ezzel az állásponttal szemben 

CLOUD meggyőzően bizonyítja, hogy a poena cullei csak a Kr. e. III. század 

végén vagy a II. század elején kerülhetett bevezetésre, valószínűleg egy lex 

által.451 KASER szerint a parricidákat az ősi Rómában valószínűleg feláldozták a 

szülők isteneinek (divi parentum).452 A többféle álláspont közül CLOUD is ezt 

tartja a leginkább elfogadhatónak.453 

A poena cullei végrehajtását Modestinus a következőképpen ismerteti: 

“poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis 

verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo, et vipera, et simia; 

deinde in mare profundum culleus iactatur…”454 A vérvörös vesszőkkel 

megfenyített bűnöst tehát az ősök szokásai szerint egy kutyával, egy kakassal, 

egy mérgeskígyóval és egy majommal együtt belevarrták egy bőrzsákba 

(culleus), és a tengerbe vetették.455 A iustinianusi tankönyv szerint mindezt azért 

tették, hogy az elkövető már életében kezdje nélkülözni az elemek használatát: 

életében az ég, halálában a föld legyen elzárva előtte.456 A büntetés 

végrehajtásának végső aktusa feltűnően hasonlít ahhoz, ahogyan a 

szörnyszülöttek (prodigii) esetében eljártak: a “megzavarodott természet 

félresikerült alkotásai”-nak tekintett újszülötteket a rómaiak szintén a tengerbe 

vetették.457 

A parricidium bűntettével kapcsolatosan érdemes még egy kérdést 

tisztáznunk. Suetonius azt írja Augustusról, hogy “egyszer egy nyilvánvaló 

                                                        
450 MOMMSEN (115) 922-923. 
451 CLOUD (30) 27. 
452 KASER (64) 50. 
453 CLOUD (30) 30. 
454 D. 48,9,9 pr. 
455 A kivégzéshez felhasznált állatokkal kapcsolatosan számos elmélet ismert [vö. NARDI (121) 131skk.]. 
Ezek közül REIN nézetét emelném ki, mely máig az egyik legalapvetőbb felfogás. Ezek szerint a kutya 
azért szerepel itt, mert az a görög-római világban megvetett állat volt; a kakas éppúgy mentes minden 
szerető érzelemtől, mint a parricida; a vipera undorító állat, mely anyja halála árán jön a világra; a majom 
pedig az ember visszataszító torzképe [REIN (133) 457-458.]. 
456 Inst. 4,18,6. Érdekesek a büntetés előkészületei is: a bűnös lábára fából készült sarut (soleas ligneas), 
fejére pedig farkasbőrből készített zsákot (folliculo lupino) húztak, hogy lábaival a földet, lélegzetével 
pedig a levegőt ne szennyezze be (vö. Auct. ad Her. 1,13; Cic. inv. 2,50). 
457 Vö. Liv. 31,12. 



 90 

apagyilkossággal vádolt embertől azért, hogy a zsákba varrástól megkímélje – e 

büntetéssel ugyanis csak azokat sújtották, akik tettüket megvallották –, ezt 

kérdezte: »Ugye, nem ölted meg apádat?«”458 E sorokból arra következtethetünk, 

hogy Augustus korában a zsákba varrást csak a vádlott beismerő vallomása (ill. 

tettenérés) esetén lehetett alkalmazni. ZUMPT szerint e korlátozást Sulla vezette 

be.459 Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el; helyesen mutat rá CLOUD, hogy 

Sex. Roscius esetében sem tettenérés, sem beismerés nem történt (a vádlottat 

egyébként fel is mentették az ellene emelt vádak alól), s ezért sokkal 

valószínűbb, hogy az ősi büntetés alkalmazását csak a Kr. e. 55-ben hozott lex 

Pompeia de parricidiis korlátozta.460 

 

3. Visszatérve a sullai törvényben meghatározott fő büntetésre, az 

interdictio aquae et ignis intézményének kialakulásáról az alábbiak mondhatók 

el. Polübiosz a Kr. e. III. századi római államszervezet elemzésekor az alábbiakat 

írja: “Halálbüntetés kiszabása kizárólag a nép joga. Az ilyen ügyekben azonban 

elismerésre és figyelemre méltó eljárást követnek. Főbenjáró ügyek 

vádlottjainak, ameddig ügyük tárgyalás alatt áll, a szokásjog megadja azt a 

lehetőséget, hogy törvényes úton önkéntes száműzetésbe vonuljanak mindaddig, 

amíg akárcsak egyetlen tribus461 is van, amely még nem mondta ki az ítéletet.”462 

A szokásjogi szabályt később törvény is megerősítette: “más törvények viszont 

úgy rendelkeznek, hogy római polgárt, bármilyen ítélet sújtja is, nem szabad 

megfosztani az életétől, hanem lehetővé kell tenni, hogy száműzetésbe menjen” – 

mondta Sallustius szerint Caesar a Catilina-féle összeesküvés résztvevőinek 

felelősségre vonásakor.463 

                                                        
458 Suet. Aug. 33; Kis Ferencné ford. 
459 ZUMPT (177) II/2. 56 ill. 361-367. 
460 CLOUD (30) 65-66. Vö. REIN (133) 455. 
461 A történetíró tévesen használja a tribus kifejezést a centuria helyett. Vö. BAUMAN (14) 166 n. 16. 
462 Pol. 6,14; Hahn I. ford. Livius több olyan bűnügyről is beszámol, ahol a terheltek önként száműzetésbe 
vonultak (Liv. 3,13; 3,58; 5,32; 25,4; 26,3). 
463 Sall. Cat. 51,22; Kurcz Á. ford. A Caesar által említett “más törvények” (aliae leges) BAUMAN szerint 
a leges Corneliae, melyeket Sallustius a Sulla iránt érzett ellenszenvéből fakadóan nem nevez meg 
pontosabban [(14) 26.]. 
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Cicero az önkéntes száműzetésről az mondja, hogy az nem büntetés, 

hanem a büntetés elől való menekülés és menedék; akik el akarják kerülni a 

büntetést vagy az azzal járó hátrányokat, megváltoztatják hazájukat: “exilium 

enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplicii; nam quia volunt 

aliquam poenam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt…”464 Mivel 

senki sem lehetett egyszerre két város polgára,465 amikor a hazáját elhagyó 

személy megszerezte az őt befogadó város polgárjogát, elvesztette római statusát. 

Annak érdekében, hogy az önként száműzetésbe vonulók visszatérését 

megakadályozzák, a magistratusok javaslatára a népgyűlés valószínűleg minden 

alkalommal külön törvényt hozott, mely azokat a személyeket, akik exilii causa 

elhagyták hazájukat, Róma felségterületén eltiltotta az életben maradáshoz 

feltétlenül szükséges víz és a tűz használatától.466 A tilalom megszegőit bárki 

büntetlenül megölhette. 

A köztársaság kései szakaszában, a quaestiones perpetuae felállításával 

megváltozott a helyzet. Egyes törvényszékek – így többek között a quaestio de 

sicariis et veneficis – halálbüntetés helyett egyből interdictióval sújtották a 

bűnösöket.467 A korábbiakhoz képest tehát alapvetően annyi változott, hogy a 

terhelteknek nem az ítélethozatal előtt, hanem azt követően kellett száműzetésbe 

vonulniuk.468 

Az interdictio önmagában még nem fosztott meg senkit a polgárjogától; 

ezért írhatja Cicero azt, hogy egyetlen római sem vesztheti el polgárjogát akarata 

ellenére: “nemo civis Romanus aut sui potestatem aut civitatem possit amittere, 

nisi ipse auctor factus sit.”469 Az elítélt azonban jobban tette, ha száműzetésbe 

                                                        
464 Cic. Caec. 34,100. 
465 Vö. Cic. Balb. 11,28: “Duarum cicitatum civis noster esse iure civili nemo potest; non esse huius 
civitatis, qui se alii civitati dicarit, potest”; Cic. Caec. 34,100: “Cum ex nostro iure duarum civitatum 
nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, cum is qui profugit receptus est in exilium, hoc est, 
in aliam civitatem.” 
466 Vö. Liv. 25,4. FUSTEL DE COULANGES szerint a tűz a családi tűzhely szent tüzét, a víz pedig a vallási 
áldozatoknál használt tisztító vizet jelképezte. Az interdictio ezek szerint elsősorban a vallási 
szertartásokban való részvételt tiltotta meg. Mivel pedig az ősi Rómában a közös vallás volt a forrás, 
melyből az állampolgári jogok folytak, a tűztől és víztől eltiltott személy minden jogát elvesztette [(41) 
298skk.]. 
467 Vö. App. bell. civ. 1,31,139-140. 
468 Vö. MOMMSEN (115) 966. 
469 Cic. Dom. 29,77. 
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vonult, s az új polgárjog megszerzésével automatikusan kizárta magát a római 

polgárok sorából. Az interdictio így közvetve tehát mégis capitis deminutio 

media-t vont maga után.470 

Az elítélteknek adtak bizonyos időt arra, hogy elhagyják hazájukat; 

amennyiben ezt nem tették, elvesztették minden jogukat, s bárki megölhette őket. 

Helyesen mutat rá STRACHAN-DAVIDSON, hogy az interdictio aquae et ignis nem 

puszta relegatio volt csupán, ahogy azt MOMMSEN471 állítja, hanem lényegében – 

jogi következményeit nézve – egyet jelentett a sacratióval és a proscriptióval.472 

Helyesen látja azt is az angol szerző, hogy az interdictio lényegét tekintve nem 

volt más, mint feltételes halálos ítélet (conditional death sentence).473 Ha az 

elítélt nem hagyta el önként hazáját: biztos halál várt rá. Az interdictio ezért 

BAUMAN szerint úgy is felfogható, mint kényszerű exilium (compulsory exile), 

mely egyszerre eleget tett a két ellentétes büntetőpolitikai elvnek: figyelembe 

vette az emberiesség (humanitas) követelményeit, s ugyanakkor tekintettel volt a 

közérdekre (utilitas publica) is.474 

Az ország elhagyása továbbra is a halál előli menekülés egyetlen módját 

jelentette: az exilium tehát továbbra sem büntetés volt, hanem a büntetés előli 

menedék. Ezért írja azt Cicero, hogy a római törvények egyetlen bűncselekményt 

sem büntetnek számkivetéssel: “nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras 

civitates, maleficium ullum exilio esse multatum…”475 LEVY tévesen értelmezi az 

orator szavait: Cicero kijelentéséből nem következik az, hogy a törvény által 

meghatározott büntetés interdictio helyett halálbüntetés volt.476 

Az exilium kifejezés nem szerepelt a törvényben, de mivel az interdictio 

aquae et ignis kimondása gyakorlatilag minden esetben maga után vonta az 

elítélt száműzetésbe vonulását, a későbbi források sokszor szinonimaként 

                                                        
470 Később, amikor Tiberius alatt az interdictio helyébe a deportatio lépett, már közvetlenül az ítélet 
megfosztotta a terheltet a római polgárjogától (vö. Ulp. D. 48,19,2,1). 
471 MOMMSEN (115) 971skk. 
472 STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 31. 
473 STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 40-47. 
474 BAUMAN (14) 27. 
475 Cic. Caec. 34,100. 
476 LEVY (86) 340. 
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használják a két fogalmat: “exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio” – 

mondja Paulus.477 

 

 

 J) Sulla rendelkezéseinek továbbfejlesztése 

 

1. A lex Cornelia de sicariis et veneficis Sulla egyik legnagyobb 

jelentőségű alkotása volt. Ezt főképpen az jelzi, hogy e jogszabály a 

császárkorban is a legfontosabb büntetőtörvények közé tartozott. A sullai 

rendelkezéseket persze utóbb számos pontban módosították, s a törvény 

alkalmazási körét előbb senatus consultumok, majd császári rendeletek útján 

jelentősen kiterjesztették. 

Amint láttuk, a törvény védett jogi tárgya a közrend és a közbiztonság 

volt; a dictator elsősorban az utcai rablásokból élő bandákat kívánta felszámolni. 

A principátus alatt a jogszabály jellege megváltozott, s – ahogy CLOUD rámutat – 

fókuszába az emberölés került, vagyis a közrend biztosítását célzó törvény 

emberölési törvénnyé (homicide law) vált.478 Ezzel párhuzamosan a sicarius 

kifejezés is elvesztette eredeti jelentését; Quintilianus e fogalmat már 

egyértelműen gyilkosként, s nem banditaként definiálja: “nam per abusionem 

sicarios etiam omnes vocamus, qui caedem telo quocumque commiserint.”479 

 

2. Sulla rendelkezéseit a császárkorban több irányban továbbfejlesztették. 

Ahogy SANTALUCIA rámutat, a saját rabszolga és családgyermek megölése a lex 

Cornelia alapján eredetileg nem volt büntetendő.480 A principátus idején e téren 

jelentős változás történt. Suetonius szerint Claudius az elgyengült, beteg 

rabszolga megölőjét gyilkosként vonta felelősségre.481 Hadrianus megtiltotta, 

hogy bárki is megölje rabszolgáját, és elrendelte, hogy inkább állítsák bíróság elé 

                                                        
477 D. 48,1,2. 
478 CLOUD (29) 282skk. 
479 Quint. inst. or. 10,1,12. 
480 SANTALUCIA (144) 121.; (145) 146. 
481 Suet. Claud. 25. 



 94 

azokat a szolgákat, akik arra rászolgáltak.482 Antoninus Pius a saját rabszolga ok 

nélküli megölését ugyanúgy büntette, mint az idegen rabszolga megölését,483 

Constantinus pedig emberölés miatt vonta felelősségre azt, aki a házi tanács 

hozzájárulása nélkül ölte meg szolgáját.484 

 A családgyermekek élete feletti rendelkezési jogot szintén korlátok közé 

szorították. Marcianus szerint Hadrianus egy családapát, aki saját fiát egy 

vadászat során megölte, mivel a fiú mostohaanyjával házasságtörést követett el, 

egy szigetre száműzött, mondván, hogy a cselekedet inkább latorhoz, mint 

apához volt méltó; az apai hatalmat ugyanis kegyesen kell gyakorolni, s nem 

kegyetlenül.485 Alexander Severus császár úgy rendelkezett, hogy a családfőnek a 

gyermeke feletti ítélkezésbe a hatóságot is be kell vonnia.486 Constantinus végleg 

megtiltotta a gyermek megölését;487 I. Valentinianus pedig e tilalmat az újszülött 

gyermekre is kiterjesztette.488 

 

 3. Amint láttuk, már a sullai törvény is csak a szándékos emberölést 

büntette. A bűncselekmény alanyi oldalának alapos vizsgálatát a császári 

rendeletek még erőteljesebben hangsúlyozták. Marcianus szerint Hadrianus egyik 

rendelete értelmében azt, aki embert ölt, ha nem ölési szándékkal követte el 

tettét, fel lehet menteni, míg az, aki nem ölt ugyan embert, de ölési szándékkal 

okozott testi sértést, gyilkosként büntetendő. Az ölési szándék a rendelet szerint 

jól kitűnik az alkalmazott eszközből: ha valaki kardot ránt és azzal odasújt, 

kétségtelenül ölési szándékkal követte el tettét, ha viszont valaki dulakodás 

                                                        
482 SHA Hadr. 18. 
483 “Ex constitutione imperator Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur 
quam qui alienum servum occiderit” – írja Gaius (Gai. 1,53). 
484 CTh. 9,15,1 = C. 9,14,1. 
485 “Divus Hadrianus fertur, quum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, 
in insulam eum deportasse, quod latronis magis, quam patris iure eum interfecit; nam patria potestas in 
pietate debet, non atrocitate consistere” – írja a jogtudós (D. 48,9,5). 
486 C. 8,46,3. 
487 CTh. 9,15,1 = C. 9,17,1. 
488 C. 9,16,7(8). 
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közben egy kulccsal vagy egy serpenyővel üt meg valakit, bár vassal ütött, 

mégsem ölési szándékkal tette.489 

 A császárkorban részletesen szabályozták azokat a feltételeket, melyek a 

büntethetőséget kizárták, valamint azokat az enyhítő ill. súlyosító körülményeket, 

melyeket a büntetés kiszabásakor figyelembe kellett venni. Marcianus szerint 

szintén Hadrianus írta elő, hogy azt, aki a vele vagy hozzátartozójával erőszakkal 

fajtalankodni akaró személyt öli meg, fel kell menteni, míg Antoninus Pius 

leirata szerint azt, aki a házasságtörésen ért feleségét öli meg, enyhébben kell 

büntetni.490  

  

4. A méregkeverés utóbb szintén alaposabb szabályozást nyert. Egy 

senatus consultum részletesen felsorolta azokat a mérgező növényeket és 

bogarakat, melyek árusítását korlátozták; Marcianus szerint ide tartozott például 

a büröklevél (cicuta), a szalamandra (salamandra), a sisakvirág (aconitum), a 

mandragóra (mandragora) és a kőrisbogár (cantharis).491 Egy másik senatusi 

határozat száműzetéssel büntette azt, aki ugyan gonosz szándék nélkül, de rossz 

példát mutatva olyan gyógyszert adott másnak a fogamzás elősegítése céljából, 

amitől a szer felhasználója meghalt.492 Paulus szerint aki magzatelhajtásra vagy 

szerelmi bájitalként italt ad, még ha nem is gonosz szándék vezeti, minthogy 

ezzel rossz példát mutat, ha alacsonyrendű, bányamunkára ítélendő, ha előkelő, 

vagyona felének elkobzása mellett egy szigetre száműzendő, ha pedig az italtól a 

nő vagy férfi meghal, a tettes halálbüntetéssel lakol.493 

                                                        
489 “Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi 
posse; et qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum, et ex re 
constituendum hoc; nam si gladium strinxerit, et eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum 
admisisse; sed si clavi percussit, aut cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi 
animo” – írja a klasszikus kor neves jogásza (D. 48,8,1,3; vö. PS. 5,23,3). 
490 “Item Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, 
dimittendum. Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, Divus Pius leviorem poenam 
irrogandam esse scripsit” – mondja  Marcianus (D. 48,8,1,4-5). 
491 D. 48,8,3,3. 
492 “Ex senatusconsulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo 
medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea, quae acceperat, decesserit” – írja szintén Marcianus 
(D. 48,8,3,2). 
493 “Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi id dolo non faciant, tamen quia mali exempli res 
est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur; quod si ex hoc 
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 5. A lex Cornelia hatályát egyéb irányba is kiterjesztették. Egy senatus 

consultum például a sullai törvény büntetését helyezte kilátásba azzal szemben, 

aki hajótörést (naufragium) okozott.494 

A sullai törvényt alkalmazták a magia elkövetőivel szemben is. Egy 

senatusi határozat alapján a lex Cornelia büntetését szabták ki arra, aki ártó 

áldozatokat mutatott be az isteneknek.495 

 Végül a császárkorban a sullai törvény büntetését alkalmazták azokkal 

szemben is, akik másokat kasztráltak vagy nem-zsidó származásúakat 

körülmetéltek. Suetonius szerint első ízben Domitianus tiltotta meg, hogy 

férfiakat heréljenek.496 Egy senatusi határozat, mely Neratius Priscus és Annius 

Verus consulsága idején (vagyis Kr. u. 83-ban) született, a vagyona felének 

elkobzásával büntette azt, aki szolgájának kasztrálása érdekében intézkedett,497 

míg egy másik senatus consultum a lex Cornelia büntetésének alkalmazását 

rendelte el azzal szemben, aki bujaságból vagy nyereségvágyból mást kiherélt.498 

Ulpianus szerint Hadrianus egyik leiratában szintén úgy rendelkezett, hogy a 

kasztrálást végzők a lex Cornelia büntetése alá esnek.499 

Hadrianus a körülmetélést is szigorúan megtiltotta.500 Antoninus Pius a 

zsidók számára megengedte, hogy saját fiaikat körülmetéljék, a más vallásúakat 

viszont e cselekményért úgy büntette, mint a kasztrálást végzőket.501 A 

                                                                                                                                                                  
mulier aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur” – írja a remekjogász (PS. 5,23,14 = D. 
48,19,38,5). 
494 “Alio senatusconsulto cavetur, eos, quorum fraude aut consilio naufragi suppressi per vim fuissent, ne 
navi vel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae de sicariis lata est, poenis afficiendos” – írja 
Ulpianus (D. 47,9,3,8). 
495 “Ex senatusconsulto eius legis poena damnari iubetur, qui mala sacrificia fecerit, habuerit” – írja 
Modestinus (D. 48,8,13; vö. PS. 5,23,15-18) 
496 Suet. Dom. 7. 
497 “Is, qui servum castrandum tradiderit, pro parte dimidia bonorum mulctatur ex senatusconsulto, quod 
Neratio Prisco et Annio Vero consulibus factum est” – írja Venuleius Saturninus (D. 48,8,6) 
498 Marcianus írja, hogy “qui hominem libidinis, vel promercii causa castraverit, senatusconsulto poena 
legis Corneliae punitur” (D. 48,8,3,4) 
499 D. 48,8,4,2. 
500 SHA Hadr. 14. 
501 “Circumcidere Iudaeis filios suos tantum rescripto Divi Pii permittitur; in non eiusdem religionis qui 
hoc fecerit, castrantis poena irrogatur” – írja Modestinus (D. 48,8,11 pr.) 
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keresztény császárok mind a kasztrálást, mind a nem-zsidók körülmetélését 

szintén szigorúan büntették.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
502 Vö. CTh. 16,8,26 = C. 1,9,16; CTh. 16,9,1 = C. 1,10,1; C. 4,42,1-2; Nov. 142. 
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V. 

A lex Cornelia de ambitu 
 

 

A) Választás és vesztegetés a köztársaságkori Rómában 
 

1. A hivatalnokok megválasztása Rómában a népgyűlések hatáskörébe 

tartozott: a consulokat és a praetorokat a comitia centuriata, az aedilis 

curuliseket, a quaestorokat és a katonai tribunusokat a comitia tributa, a 

néptribunusokat és az aedilis plebiseket pedig a concilium plebis választotta meg. 

A jelöltek személyével kapcsolatos tanácskozások és viták a nép formátlan 

gyűlésein, az ún. contiókon zajlottak. A formális népgyűlésen vitának már nem 

volt helye: itt már csak a szavazásra kerülhetett sor, ami nem egyénenként, 

hanem szervezeti egységenként, vagyis centuriánként ill. tribusonként történt. A 

szavazás eredetileg nyilvános és szóbeli volt; a titkos, írásbeli szavazást csak a 

Kr. e. 139-ben hozott lex Gabinia tabellaria vezette be.503 Ettől kezdve a 

szavazás úgy történt, hogy a polgárok az általuk támogatott jelöltek nevének 

kezdőbetűit felírták az e célra kiosztott kis táblákra. Minden választó annyi 

szavazattal rendelkezett, ahány tisztségviselőt kellett választani. A 

megválasztáshoz a szavazatok abszolút többségének megszerzésére volt szükség. 

 A magistratusi tisztségre pályázók a népgyűlés napja előtt elsősorban 

választási beszédek által igyekeztek híveket szerezni maguknak. A nobilitas 

tagjai ilyenkor általában családjuk jó hírére és őseik érdemeire hivatkoztak, míg 

az “új emberek” saját képességeiket hangsúlyozták.504 A választási hadjárat során 

fontos szerep jutott a jelölt clienseinek is, akik minden reggel felsorakoztak 

patronusuk háza előtt, hogy tiszteletteljes köszöntést mondjanak (salutatio). A 

cliensek elkísérték urukat a Forumra, s körülvették egész nap, ami a polgárok 

szemében nagyban emelte a jelölt tekintélyét. 

                                                        
503 Vö. Cic. leg. 3,16,35. 
504 Marius például – mint homo novus – a harctéren szerzett sebeit mutogatta a nép előtt őseinek 
síremléke helyett (vö. Plut. Mar. 9). 
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 2. A választási harcok során alkalmazott politikai fogásokról elsősorban a 

Commentariolum petitionis néven ismert levél alapján alkothatunk képet. A Kr. 

e. 64-ben kelt levél szerzője, Quintus Tullius tanácsokat ad fivérének, Cicerónak 

arra vonatkozólag, hogy a consuli hivatal elnyerése érdekében milyen választási 

stratégiát alkalmazzon: törekedjen hírnevet szerezni, gondoskodjon megfelelő 

kíséretről és kortesekről, kössön barátságot vezető politikusokkal, fejezze ki 

nagylelkűségét és bőkezűségét a nyilvánosság előtt, s állandóan tartsa szemmel 

ellenfeleit, nehogy azok vesztegetés útján győzelmet arassanak. 

 Amint az utolsóként említett figyelmeztetésből is kitűnik, a jelöltek 

törvénytelen eszközöket is igénybe vettek megválasztásuk érdekében: egyéb 

források is igazolják, hogy a választási vesztegetés (crimen ambitus) egyre 

gyakoribbá vált a köztársaság kései szakaszában. A bűncselekmény latin 

elnevezése az ambire igéből származik, s a közhivatalokra pályázók azon régi 

szokására utal, mely szerint a választások előtt a Forumon vagy a Mars-mezőn a 

választó polgárokat sorra járták (ambire = körüljár), hogy szavazatukat elnyerjék. 

 Érdemes megemlíteni, hogy a római jelöltek óvatosságból általában 

közvetítők (interpretes, divisores) útján vásároltak szavazatokat.505 A források 

szerint az is gyakran előfordult, hogy a vesztegetésre szánt összegeket egy 

harmadik személy (sequester) őrizetébe adták, aki a pénzt csak a választások 

befejeződése után adhatta át a szavazóknak. Ez a módszer azt biztosította, hogy 

egyik félnek se kelljen átveréstől tartania.506 

 A választási vesztegetések két káros következményt vontak maguk után: 

egyrészt olyan személyek is az állam élére kerülhettek, akik a vezető pozícióval 

járó feladatok ellátására alkalmatlanok voltak, másrészt a nincstelen városi plebs 

körében jelentősen növekedett azok száma, akik becsületes munka helyett 

                                                        
505 Suetonius azt írja, hogy egyes híresztelések szerint Augustus apja is divisor volt, vagyis a hivatalokra 
pályázók megbízásából – valószínűleg előre megállapított pénzösszeg fejében – szavazatok vásárlásával 
foglalkozott (Suet. Aug. 3). 
506 Amint ÜRÖGDI rámutat, e vesztegetési ügyekbe a római bankárok (argentarii) is bekapcsolódtak: 
“Nyilvánvaló, hogy ez esetben az ügyfél megbízásából harmadik személy számára történő kifizetésről van 
szó (ezeket az üzleteket a római bankok rendszeresen intézték); hogy emögött az üzlet mögött az egyes 
esetekben letéti (betét), vagy hitelügylet húzódott meg, forrásainkból nem állapítható meg. Valószínű, 
hogy a megbízó (a jelölt) a választási vesztegetésekre szánt összeget vagy átadta a bankárnak (depositum 
irregulare formájában), vagy pedig a bankár hitelezte neki (hitelügylet) a szükséges összeget, ez utóbbi 
esetben a bankár a kifizetések teljesítéséért járó jutalékon kívül a kamatokon is keresett” [(161) 108.]. 
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szavazataik eladásából éltek. E problémákat észlelve a vesztegetések 

megfékezésére számos törvény született Rómában. 

 

 

B) A Sulla előtti rendelkezések 
 

A választási visszaélésekkel kapcsolatos első jogszabály Kr. e. 432-ben 

született Rómában. Livius tudósítása szerint ekkor a tribunusok javaslatára 

elfogadtak egy plebiscitumot, mely megtiltotta, hogy a pályázók különlegesen 

fehérített, ragyogóvá tett öltözékkel hívják fel magukra a választók figyelmét: 

“ne cui album in vestimento addere petitionis causa liceret.”507 

 A jelöltek magatartását szabályozó következő jogszabály javaslatát Kr. e. 

358-ban a senatus kezdeményezésére (auctoribus patribus) C. Poetilius 

néptribunus terjesztette elő. A törvény (lex Poetelia de ambitu) megtiltotta, hogy 

a jelöltek a hetivásárokon vagy a nép gyülekezőhelyein toborozzanak híveket 

maguk számára. A hetivásárokat a nyolcnapos római hét pihenőnapján 

(nundinae) tartották, amikor a környékbeli földművesek – akik nagyrészt 

plebeiusok voltak – a Városba jöttek bevásárolni. A gyülekezőhelyek 

(conciliabula) pedig azok a helyek voltak, ahol az egyes – várossal nem 

rendelkező – területek római lakói – akiknek a nagy része szintén plebeius 

származású volt – időnként összegyülekeztek. Mivel a vásárnapokon és a 

gyülekezőhelyeken elsősorban a plebeius jelöltek igyekeztek támogatókat 

keresni, a törvény – amint arra Livius is rámutat – az “új emberek” ellen irányult: 

“eaque rogatione novorum maxime hominum ambitionem, qui nundinas et 

conciliabula obire soliti erant, compressam credebant.”508 

 Kr. e. 314-ben a senatus az egyre szaporodó állam elleni összeesküvések 

kivizsgálása céljából dictatorrá választotta C. Maeniust, aki Livius szerint a 

vizsgálatok során világosan felismerte, hogy azok az érdekszövetségek is 

                                                        
507 Liv. 4,25. E rendelkezés valószínűleg teljesen eredménytelen maradt, hiszen – ahogy NÓTÁRI [(122) 
47 n. 42.] rámutat – a ragyogóvá fehérített ruha viselőjének megnevezése (candidatus) jelöli ma is számos 
nyelvben a hivatalra pályázót. 
508 Liv. 7,15. 
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veszélyt jelentenek az államra, amelyeket a tisztségek elnyerésére kötnek: 

“coitiones honorum adipiscendorum causa factas adversus rem publicam 

esse.”509 A dictator ezért kiadott egy edictumot, melyben megtiltotta, hogy a 

jelöltek a tisztségek elnyerése céljából szövetségre lépjenek egymással (edictum 

dictatoris Maenii). E rendelkezés azonban nem bizonyult túlzottan hatásosnak, 

hiszen a vezető politikusok a későbbiekben is többször kötöttek egymással ilyen 

megállapodásokat.510 

 A Kr. e. II. század első felében két újabb törvény született a választási 

bűncselekményekkel kapcsolatban: 181-ben P. Cornelius Cethegus és M. 

Baebius Tamphilus consulok javaslatára a lex Cornelia Baebia de ambitu, 159-

ben pedig Cn. Cornelius Dolabella és M. Fulvius Nobilior consulok indítványára 

a lex Cornelia Fulvia de ambitu. E két törvény tartalmáról semmi biztosat nem 

tudunk. Polübiosz egy helyen azt írja, hogy a választási vesztegetést Rómában 

halállal büntették;511 a legtöbb kutató elképzelhetőnek tartja, hogy a főbenjáró 

büntetést e két jogszabály egyike vezette be.512 

 Kr. e. 119-ben a választások tisztaságának biztosítása érdekében még egy 

törvényt hoztak, melynek elfogadására az akkor néptribunusi tisztséget betöltő 

Marius tett javaslatot. A tisztségviselők választásakor a szavazás – a már említett 

lex Gabinia tabellaria óta – úgy történt Rómában, hogy a polgárok összegyűltek 

egy körülkerített területen (saepta, vagy tréfásan ovile: juhkarám), majd az 

emelvényen ülő magistratus előtt elhelyezett urnába dobták a szavazatukat 

feltüntető táblácskákat. Ahhoz, hogy a szavazók az emelvényre feljussanak, 

lépcsőn fel kellett menniük egy gyaloghídra (pons), melyen végighaladva értek 

az urnához (cista). A lex Maria de suffragiis értelmében a gyaloghídnak olyan 

keskenynek kellett lennie, hogy a rajta áthaladó szavazó közelébe senki ne 

férkőzhessen.513 A rendelkezés egyértelműen azt kívánta megakadályozni, hogy a 

nobilisek ellenőrizhessék clienseik szavazatait. 

                                                        
509 Liv. 9,26. 
510 Gondoljunk Saturninus, Glaucia és Marius politikai szövetségére. 
511 Pol. 6,56,4. 
512 Vö. WALLINGA (169) 420-422. 
513 Vö. Plut. Mar. 4. 
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C) A quaestio de ambitu 
 

BAUMAN514 és SANTALUCIA515 szerint az első quaestio perpetua de ambitu 

felállítása Sulla nevéhez fűződik. Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el. Kr. e. 

116-ban – praetorrá választása után – ambitus elkövetése miatt vádat emeltek 

Marius ellen.516 A communis opinio szerint e büntetőeljárást már egy quaestio 

perpetua előtt folytatták le.517 Ebből az következik, hogy a quaestio de ambitu-t 

már Kr. e. 116 előtt felállították. Ezt az intézkedést a legtöbb kutató – 

véleményem szerint elfogadhatóan – Kr. e. 122-re teszi, s Gaius Gracchusnak 

tulajdonítja. Egyedül FASCIONE vélekedik úgy, hogy a választási vesztegetéseket 

elbíráló állandó törvényszéket a Kr. e. 159-ben hozott lex Cornelia Fulvia de 

ambitu hozta létre.518 Ezt az álláspontot azért utasíthatjuk el egyértelműen, mert 

Cicero több alkalommal világosan kijelenti, hogy az első állandó törvényszéket 

csak a lex Calpurnia de repetundis állította fel.519 

 

D) Sulla rendelkezései 

 

1. Egy antik forrás arról tudósít bennünket, hogy a Kr. e. 67-ben hozott lex 

Calpurnia de ambitu előtt a lex Cornelia alapján elítéltek tíz évig nem 

pályázhattak közhivatalra: “superioribus temporibus damnati lege Cornelia hoc 

                                                        
514 BAUMAN (14) 29. 
515 SANTALUCIA (145) 144. 
516 A perről Plutarkhosz számol be a legrészletesebben: “leginkább az keltett gyanút, hogy Cassius 
Sabaco (Marius legbizalmasabb barátja) szolgáját a korláton belül látták a szavazó polgárok között. 
Mikor Sabacónak vallomást kellett tennie a bíróság előtt, azt állította, hogy a nagy melegben 
megszomjazott és friss vizet kért; szolgája vizet vitt neki, de miután gazdája ivott, nyomban el is távozott. 
(…) Bár Marius ügye rosszul állt a bírósági tárgyalás első napjaiban, és a bíróság ellenséges indulatot 
mutatott vele szemben, az utolsó napon váratlanul a szavazatok egyenlő arányban oszlottak meg és 
felmentették” (Plut. Mar. 5; Máthé E. ford.). 
517 Vö. REIN (133) 727.; MOMMSEN (115) 867.; GREENIDGE (43) 422.; GRUEN (47) 124.; JONES (63) 52-
53.; LINDERSKI (87) 92.; WALLINGA (169) 423-424.; CLOUD (31) 518.; ROBINSON (138) 85. 
518 FASCIONE (38) 55skk. 
519 Cic. Brut. 27,106; off. 2,21,75; 2Verr. 3,84,195; 4,25,56. Az olasz szerző álláspontját recenzense, K.-J. 
HÖLKESKAMP is elutasítja [in: ZSS 104 (1987) 792.]. BRUNT szintén kizártnak tartja, hogy már 181-ben 
vagy 159-ben létrehoztak volna quaestio perpetua de ambitu-t [(23) 226.]. 
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genus poenae ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos 

abstinerent.”520 Az említett lex Cornelia – mely tehát az ambitus elkövetőit tíz 

évre eltiltotta a hivatalviseléstől – a communis opinio szerint a sullai 

büntetőtörvények közé tartozott.521 

Ezt az álláspontot csupán FASCIONE igyekszik cáfolni. Az olasz romanista 

szerint Sulla nem alkotott lex de ambitu-t; a Scholia Bobiensia idézett részlete a 

Kr. e. 159-ben hozott lex Cornelia Fulvia-ra utal.522 Véleményem szerint 

FASCIONE elmélete megalapozatlan, s a hagyományos álláspont sokkal inkább 

védhető.523 Egyrészt – mint már említettük – a lex Cornelia Fulvia 

kidolgozásában mindkét hivatalban lévő consul résztvett. Ebből következően e 

jogszabályra valószínűleg úgy utaltak, hogy mindkét előterjesztő nevét 

megemlítették. Másrészt igen valószínűtlennek tűnik, hogy Sulla széleskörű 

büntetőjogi reformja a crimen ambitust nem érintette. Végül pedig a törvényben 

meghatározott tízéves időtartam feltűnően összecseng a lex Cornelia de 

magistratibus előírásaival: a dictator e törvénye – mint arról már szó esett – 

megtiltotta, hogy ugyanazt a hivatalt bárki tíz éven belül kétszer betöltse. 

Mindezek alapján tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy a crimen ambitus 

büntetését – mely véleményem szerint a quaestio de ambitu-t felállító gracchusi 

törvény alapján pénzbüntetés lehetett – Sulla toldotta meg a hivatalviseléstől való 

tízéves eltiltással. 

 

 2. A büntetés szigorítása mellett Sulla az elkövetők felelősségre vonását is 

igyekezett megkönnyíteni. A nagyobb főhivatalnokok (magistratus maiores) 

választását Rómában eredetileg mindig az év végén, általában novemberben 

bonyolították le, s e magistratusok – a Kr. e. II. század közepétől – szokás szerint 

január 1-jén (Kalendae Ianuariae) foglalták el hivatalukat. E megszokott renden 

                                                        
520 Schol. Bob. 78. 
521 Vö. MOMMSEN (115) 874.; BERGER (18) 2344.; COLI (32) 937.; GRUEN (47) 261.; KUNKEL (70) 61.; 
LINDERSKI (87) 92.; LINTOTT (94) 7.; WALLINGA (169) 425.; CLOUD (31) 516.; NADIG (120) 31.; 
SANTALUCIA (145) 144. 
522 FASCIONE (38) 47skk. 
523 HÖLKESKAMP [in: ZSS 104 (1987) 793.] és LINTOTT [(94) 5 n. 24.] egyaránt túlzottan hipotetikusnak 
tartja FASCIONE nézetét. 
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Sulla változtatott: a választások időpontját előrehozta júliusra.524 E sullai újítás 

elsősorban a választási vesztegetések üldözésének megkönnyítését szolgálta.525 

E bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása ugyanis komoly 

nehézségekbe ütközött: a hivatalba lépett magistratus ellen már nem lehetett 

büntetőeljárást indítani,526 a novemberi (esetleg decemberi) választás és a 

hivatalba lépés időpontja között pedig olyan rövid volt az időköz, hogy az alatt 

komolyabb vizsgálat lefolytatására nem volt lehetőség. A választások 

időpontjának előrehozatala ezért jelentősen megkönnyíthette a vesztegetési 

ügyek felderítését, s a vádemeléshez szükséges bizonyítékok beszerzését. 

 

3. Plutarkhosz azt írja, hogy Cicero consulatusa idején (vagyis Kr. e. 63-

ban) hatályban volt egy törvényi rendelkezés, mely felhatalmazta a crimen 

ambitus elkövetésével vádolt személyt arra, hogy megbízott emberével 

figyeltethesse a vád előterjesztőjét, nehogy az tudta nélkül gyűjtsön adatokat 

vagy végezzen bármilyen egyéb előkészületet a vád céljára.527 Nincs kizárva, 

hogy ezt a rendelkezést is Sulla vezette be, bár erre semmilyen bizonyíték sincs a 

forrásokban. 

 

 

 

E) A büntető jogalkotás eredménytelensége 
 

A sullai dictaturát követő három évtized alatt hat törvény született a 

választási vesztegetésekkel kapcsolatosan.528 E jogszabályok fokozatosan 

súlyosították a bűncselekmény büntetését: az L. Calpurnius Piso javaslatára 

hozott lex Calpurnia de ambitu a választási vesztegetés elkövetőit kizárta a 

                                                        
524 Vö. MOMMSEN (114) I. 584.; HANTOS (49) 149.; NADIG (120) 32. 
525 Vö. MOMMSEN (114) I. 585.; MEYER (111) 150.; MEIER (110) 259.; HANTOS (49) 152.; NADIG (120) 
33. 
526 Vö. ZLINSZKY (142) 36. 
527 Plut. Cato min. 21. 
528 A következő törvényekről van szó: lex Aurelia de ambitu (Kr. e. 70), lex Calpurnia de ambitu (Kr. e. 
67), lex Fabia de numero sectatorum (Kr. e. 64), lex Tullia de ambitu (Kr. e. 63), lex Licinia de sodaliciis 
(Kr. e. 55), lex Pompeia de ambitu (Kr. e. 52). 
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senatorok sorából, s megtiltotta, hogy az ilyen személyek a jövőben valaha is 

magistratusi hivatalra pályázzanak;529 a Cicero által alkotott lex Tullia de ambitu 

a bűncselekmény büntetését tízéves határozott időtartamra szóló száműzetésre 

változtatta;530 a Pompeius indítványára elfogadott lex Pompeia de ambitu 

értelmében pedig a bűnösökre örökös száműzetés várt.531 A gyakori 

törvényalkotás és a büntetés állandó szigorítása egyértelműen azt jelzi, hogy a 

vesztegetésekkel szembeni fellépés eredménytelen maradt; a bűncselekmények 

elszaporodását a büntetőjog eszközeivel sem Sulla, sem a későbbi jogalkotók 

nem tudták megfékezni. 

A vesztegetésekkel kapcsolatos utolsó törvényt Augustus alkotta (lex Iulia 

de ambitu); a princeps Suetonius szerint a bűncselekményt különös szigorral 

büntette.532 A császárkori források választási vesztegetésekről egyébként már 

csak ritkán számolnak be; e bűncselekmények a principátus alatt fokozatosan 

megszűntek. Ez annak a következménye volt, hogy a magistratusokat Kr. u. 14-

től a senatus választotta meg, a senatorok pedig a császár jelöltjeire (candidati 

Caesaris) szavaztak. Modestinus az augustusi törvényről azt írja, hogy azt Róma 

városában nem alkalmazzák, mivel itt a hivatalok betöltése már nem a nép 

kegyétől, hanem a császár akaratától függ: “Haec lex in urbe hodie cessat, quia 

ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem.”533 

Mindebből az alábbi következtetésre juthatunk. A választási vesztegetés 

olyan sajátos jellemzője volt a köztársasági Róma közéletének, hogy azt 

büntetőtörvényekkel nem lehetett visszaszorítani. Az ilyen jellegű bűntettek csak 

a választási rendszer teljes megváltoztatása után szűntek meg. Ehhez azonban 

előbb az egész államformát meg kellett változtatni. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
529 Vö. Schol. Bob. 78-79. 
530 Vö. Cic. Mur. 45; 47; 89; Planc. 8; 83. 
531 Vö. Plut. Cat. min. 48; Cic. Att. 9,14,2. 
532 Suet. Aug. 40. 
533 D. 48,14,1 pr. 
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VI. 

A lex Cornelia de maiestate 
 

 

A) A törvény előzményei 

 

1. Mint már említettük, az emberölés (parricidium) mellett a legősibb 

crimen Rómában a hazaárulás (perduellio) volt. E bűncselekményt követte el az, 

aki az állam létét, belső rendjét, illetőleg biztonságát bármilyen formában 

veszélyeztette. A királyok elűzése után az ide tartozó legsúlyosabb cselekményt 

az egyeduralomra való törekvés (affectatio regni) képezte.534 A XII táblás 

törvény a crimen két további tényállását tartalmazta: az ellenség feltüzelését 

Róma ellen, ill. bármely római polgár kiszolgáltatását az ellenség részére.535 

A királykorban a hazaárulók felett vagy személyesen maga a rex 

ítélkezett, vagy az ő nevében a duumviri (vagy duoviri) perduellionis hoztak 

ítéletet, akiket – a quaestores parricidii-hez hasonlóan – esetről-esetre 

választottak meg.536 A köztársaság idején a perduellio elbírálása a comitia 

centuriata hatáskörébe tartozott;537 a szankció halálbüntetés volt.538 

 A Kr. e. II. század végétől egyre ritkábban találkozhatunk perduellio miatt 

indított büntetőperekkel.539 Ennek az az oka, hogy Kr. e. 103-ban egy új 

bűncselekmény született, a crimen maiestatis, mely fokozatosan minden állam 

ellenes magatartást magába olvasztott.540 

                                                        
534 Vö. Liv. 2,41; 6,20. 
535 XII tab. 9,5. 
536 Vö. Liv. 1,26. 
537 Vö. Liv. 6,20; 43,16. 
538 A perduellio büntetése kezdetben a szégyenfához (arbor infelix) kötözött elítélt nyilvánosan történő 
halálra vesszőzése lehetett (vö. Liv. 1,26), amit később a Tarpeii szikláról való letaszítás váltott fel (vö. 
Liv. 6,20). 
539 A legismertebb ilyen per a C. Rabirius ellen Kr. e. 63-ban lefolytatott eljárás volt. Vö. ALEXANDER (3) 
110. 
540 A communis opinio szerint a crimen maiestatis kialakulása egy lassú, folyamatos fejlődés eredménye. 
LAST ezzel szemben azt állítja, hogy e bűncselekményt egy konkrét időpontban, Kr. e. 103-ban “találták 
ki”: “the crimen maiestatis minutae was invented in 103 B. C.” [LAST–GARDNER (77) 296.]. SHERWIN-
WHITE szintén azt írja, hogy Saturninus egy új criment teremtett: “Saturninus … brought a new crimen” 
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2. L. Appuleius Saturninus Kr. e. 103-ban azzal kezdte néptribunusi 

működését, hogy kidolgozott egy földtörvényjavaslatot. A senatus világosan 

kifejtette, hogy az államkincstár képtelen fedezni a tervezett törvény által 

követelt kiadásokat. Saturninus ennek ellenére nem állt el szándékától, és a 

népgyűlésen előterjesztette javaslatát. Ekkor megjelent a senatus küldötte, a 

quaestori tisztséget viselő ifjabb Q. Servilius Caepio, és embereivel szétkergette 

az összegyülekezett népet, feldöntötte a szavazóurnákat, és még a 

néptribunusszal szemben is erőszakot alkalmazott. Saturninus javaslatából így 

nem lett törvény.541 

 A néptribunus saját bőrén tapasztalhatta, hogy a római népet, s annak 

tisztségviselőit védő büntetőjogi szabályok elavultak. Saturninus ezért egy óriási 

jelentőségű lépésre szánta el magát: megalkotott egy törvényt (lex Appuleia de 

maiestate), mely kialakított egy új bűncselekményi kategóriát,542 a nép 

méltóságának megsértését (crimen imminutae maiestatis populi Romani).543 

REIN,544 ZUMPT,545 MORLIN,546 KLEBS,547 LAST,548 LENGLE,549 KUNKEL,550 

GRUEN,551 BRUNT,552 BAUMAN,553 CLOUD,554 ROBINSON555 és SANTALUCIA556 

                                                                                                                                                                  
[(150) 51.]. Ezt az álláspontot osztom magam is; elsősorban azért, mert a crimen maiestatis fogalmat nem 
használták korábban Rómában. 
541 Vö. Auct. ad Her. 1,12,21. 
542 Helyesen mutat rá ZLINSZKY, hogy a plebsszel szembeni fellépést azért nem lehetett perduellióként 
értékelni, mert a plebejusokkal szembeni magatartás a patríciusok érdekeit szolgálta; így erre az esetre új 
büntetőjogi kategória kialakítása vált szükségessé [(174) 109.]. 
543 Amint MORLIN írja, a maiestas szó a magnus3 melléknév középfokának régi alakjából (maios) 
származik, és “eredetileg valamely más nagyságot is meghaladó állapot kifejezésére szolgált, lassanként 
azonban oly tárgyak és személyek jellemző tulajdonságává vált, melyeket a legmagasabb tekintély 
(amplitudo) és méltóság (dignitas) illetett meg: az istenség, az állam, a nép, végre pedig a császár 
ruháztatott fel vele” [(117) 15.]. Cicero szerint a maiestas a római nép bizonyos nagysága (magnitudo 
quaedam populi Romani), mely uralmának és nevének méltóságában áll: “Maiestas est, in imperii atque 
in nominis populi Romani dignitate” (Cic. orat. 30,105). 
544 REIN (133) 507-508. 
545 ZUMPT (177) II/1. 235-236. 
546 MORLIN (117) 121. 
547 KLEBS (68) 262-263. 
548 LAST–GARDNER (76) 160. 
549 LENGLE (83) 302. 
550 KUNKEL (70) 55. 
551 GRUEN (47) 167-168. 
552 BRUNT (23) 217 n. 62 és 237. 
553 BAUMAN (13) 45skk. 
554 CLOUD (31) 518. 
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véleménye szerint Saturninus a crimen maiestatis elbírálására létrehozott egy 

önálló állandó törvényszéket (quaestio perpetua de maiestate). MOMMSEN,557 

ROTONDI,558 KÜBLER,559 POLLACK560 és SHERWIN-WHITE561 ezzel ellentétben azt 

állítja, hogy a lex Appuleia csupán egy ideiglenes, rendkívüli törvényszéket 

(quaestio extraordinaria) állított fel. Ezt az utóbbi álláspontot azért nem 

fogadhatjuk el, mert a lex Appuleia alapján egy évtizeden keresztül folytak 

különböző cselekmények miatt büntetőperek, míg az ad hoc bíróságok csupán 

egyetlen bűnügy kivizsgálásával foglalkoztak, s így általában jóval rövidebb 

ideig működtek. Az első lex de maiestate alapján indított perek közül érdemes 

kiemelni a néppárthoz tartozó C. Norbanus ügyét: helyesen mutat rá CLOUD arra, 

hogy ha a néppárti Saturninus egy speciális célú rendkívüli bíróságot állított 

volna fel, azt nehezen tudták volna az optimaták felhasználni az olyan populares 

ellen, mint Norbanus.562 

 

3. Kr. e. 91 végén a római polgárjog kiterjesztéséért küzdő ifjabb M. 

Livius Drusus néptribunus merénylet áldozata lett. Röviddel ezután kitört a 

három évig tartó szövetséges-háború. Róma első reakciója az volt, hogy Kr. e. 

90-ben crimen maiestatis-szá nyilvánította a szövetségesek támogatását. 

 Appianosz szerint a lovagok “Quintus Varius néptribunusszal javaslatot 

nyújtattak be arról, hogy mindenkit bíróság elé kell állítani, aki az italicusokkal 

politikai jogaik érdekében nyíltan vagy titokban összejátszik. (…) Bár a többi 

néptribunus ellenezte a javaslat megszavazását, a lovagok kivont karddal 

rontottak rájuk, és keresztülhajszolták elfogadását.”563 Asconius tudósítása 

szerint a törvény értelmében azokat kellett felelősségre vonni, akiknek a 

                                                                                                                                                                  
555 ROBINSON (138) 75. 
556 SANTALUCIA (145) 127-128. 
557 MOMMSEN (115) 198. 
558 ROTONDI (141) 329. 
559 KÜBLER (72) 547. 
560 POLLACK (126) 189. 
561 SHERWIN-WHITE (150) 51. 
562 CLOUD (31) 518.: “if the popularis Saturninus had set up a special quaestio for some specific purpose, 
this could hardly have been to enable optimates to attack populares like Norbanus!” 
563 App. bell. civ. 1,37,165-166; Hahn I. ford. 
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segítségével és tanácsára a szövetségesek fegyvert ragadtak a római nép ellen: 

“ut quereretur de iis, quorum ope consiliove socii contra populum Romanum 

arma sumpsissent.”564 

 MOMMSEN,565 GREENIDGE,566 ROTONDI,567 STRACHAN-DAVIDSON,568 

KÜBLER,569 SIBER,570 SEAGER571 és ROBINSON572 szerint a lex Varia de maiestate 

egy rendkívüli törvényszéket állított fel. ZUMPT,573 MORLIN,574 és GRUEN575 

ezzel szemben azt állítja, hogy e törvény csupán kiegészítette a lex Appuleia 

rendelkezéseit, és a szövetségesek támogatóit is a korábbi jogszabály által 

létrehozott quaestio perpetua előtt vonták felelősségre. Véleményem szerint 

egyértelműen az utóbbi álláspontot fogadhatjuk el: mivel a lex Varia által 

büntetendővé nyilvánított tényállások crimen maiestatis-nak minősültek, 

elképzelhetetlennek tartom, hogy e cselekmények elbírálása ne a már működő 

quaestio de maiestate hatáskörébe tartozott volna. 

 Cicero szerint Kr. e. 89-ben magát a törvényjavaslatot előterjesztő Q. 

Varius Severus Hybridát is felelőségre vonták; a volt néptribunust saját törvénye 

alapján elítélték és kivégezték: “Consequente anno Q. Varius sua lege damnatus 

excesserat.”576 Ez a per az egyik legfőbb bizonyíték arra, hogy a lex Varia 

alapján nemcsak a szövetségesek támogatói ellen lehetett fellépni. Variust 

ugyanis egészen biztosan nem lehetett ilyen cselekménnyel vádolni: a volt 

néptribunust valószínűleg azért ítélték el, mert a népgyűlésen fegyveres erőszak 

alkalmazásával kényszerítette ki törvényjavaslatának elfogadását. A lex Varia 

tehát mindenképpen magába kellett hogy olvassza a lex Appuleia rendelkezéseit. 

                                                        
564 Asc. 22. Vö. Val. Max. 8,6,4 
565 MOMMSEN (113) VI. 15.; (115) 198. 
566 GREENIDGE (43) 385. 
567 ROTONDI (141) 339-340. 
568 STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 21. 
569 KÜBLER (72) 547. 
570 SIBER (153) 61. 
571 SEAGER (148) 37-43. 
572 ROBINSON (138) 75. 
573 ZUMPT (177) II/1. 253-255. 
574 MORLIN (117) 34-37. 
575 GRUEN (46) 60. 
576 Cic. Brut. 89,305. 
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Erre következtethetünk Cn. Pompeius Strabo peréből is: Asconius szerint a 

szövetségesek elleni háború hősét szintén a lex Varia alapján vonták felelősségre 

Kr. e. 89-ben: “Cn. Pompeium causam lege Varia de maiestate dixisse”.577 Az, 

hogy a volt consult, s hadvezért a szövetségesek támogatásával vádolták volna, 

teljesen kizárt. Végül a lex Varia átfogó jellegére lehet következtetni abból is, 

hogy egyetlen olyan büntetőperről sem tudunk, melyet a Kr. e. 90 után folytattak 

volna le a lex Appuleia alapján. 

 

 

B) Sulla rendelkezési 

 

1. Forrásaink tanúsága szerint a következő lex de maiestate Sulla Kr. e. 

81-ben hozott törvénye volt (lex Cornelia de maiestate). RUDORFF,578 

MOMMSEN,579 KÜBLER,580 HENDERSON581 és SHERWIN-WHITE582 álláspontja 

szerint a crimen maiestatis körében ez a törvény hozta létre az első állandó 

bíróságot. Ezt az elképzelést korábbi megállapításaink cáfolják: az állandó 

quaestio de maiestate – mint már kifejtettük – Kr. e. 103-tól működött Rómában. 

 Az általánosan elfogadott álláspont szerint Sulla törvénye egy átfogó 

jogszabály lehetett, mely magába olvasztotta a korábbi két lex de maiestate 

rendelkezéseit.583 BAUMAN ezzel ellenkező álláspontra helyezkedik. Az ausztrál 

romanista szerint Rómában a későbbi törvények sohasem foglalták magukba az 

azonos tárgyban hozott korábbi jogszabályok rendelkezéseit. Erre abból 

következtet, hogy a lex Calpurnia de repetundis és a lex Iunia de repetundis a lex 

Acilia de repetundis megalkotása után is alkalmazható volt,584 valamint abból, 

hogy bizonyos kérdéseket egyszerre több törvény is szabályozott, így például a 

                                                        
577 Asc. 79. 
578 RUDORFF (142) I. 83. 
579 MOMMSEN (115) 541. 
580 KÜBLER (72) 548. 
581 HENDERSON (55) 85. 
582 SHERWIN-WHITE (150) 51. 
583 Vö. MORLIN (117) 43. 
584 Vö. lex Acilia 74. 
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condictiós eljárást a lex Silia és a lex Calpurnia,585 a gyámságot pedig a lex Iulia 

és a lex Titia,586 e jogszabályok közül tehát a későbbi nem olvasztotta magába a 

korábbi törvényt.587 Véleményem szerint BAUMAN álláspontját semmiképpen 

sem fogadhatjuk el.588 Számos példát felhozhatnánk arra, hogy Rómában az 

utóbb alkotott törvények inkorporálták a korábbi rendelkezéseket, bár 

kétségtelen, hogy ez nem történt így minden esetben.589 WEINRIB egy 

tanulmányában e jogalkotási gyakorlat létezésének bizonyításakor éppen Sulla 

büntetőjogi reformjait említi példaként.590 

Semmi nem zárja ki tehát azt, hogy a lex Cornelia de maiestate egy átfogó 

jellegű jogszabály volt, mely kiterjedt minden olyan cselekményre, melyet a 

korábbi törvények rendeltek büntetni. Arra, hogy Sulla valóban beolvasztotta 

törvényébe a korábbi leges de maiestate rendelkezéseit, a legfőbb bizonyíték C. 

Cornelius pere, melyet Kr. e. 65-ben folytattak le a lex Cornelia alapján. A vád a 

volt néptribunus ellen Asconius szerint az volt, hogy egy törvényjavaslat 

előterjesztése során figyelmen kívül hagyta collegája intercessióját, s ezzel 

megsértette a tribunusi méltóságot (crimen imminutae maiestatis tribuniciae).591 

2. A forrásokból arra következtethetünk, hogy Sulla elsősorban a 

tartományi helytartók súlyosabb vétségeit nyilvánította crimen maiestatis-szá. 

Cicero közlése szerint az ősi törvényeken túl a lex Cornelia maiestatis és a lex 

Iulia de repetundis is megtiltotta a helytartónak, hogy provinciája határait átlépje, 

a sereget onnan kivezesse, saját belátása szerint háborút viseljen, a római nép 

vagy a senatus parancsa nélkül más országba belépjen: “mitto exire de provincia, 

educere exercitum, bellum sua sponte gerere, in regnum iniussu populi Romani 

                                                        
585 Vö. Gai. 4,19. 
586 Vö. Gai. 1,185. 
587 BAUMAN (13) 69skk. 
588 CLOUD sem tartja helyesnek BAUMAN álláspontját [(31) 520.]. 
589 A leges de repetundis vizsgálatakor például már említést tettünk a “quo ea pecunia pervenerit”-
clausula  alkalmazásáról, melyről Cicero szerint a lex Iulia de repetundis előtt már a lex Cornelia és a lex 
Servilia Glauciae de repetundis is rendelkezett (Cic. Rab. Post. 9). 
590 WEINRIB (170) 417. 
591 Asc. 61. Vö. Quint. inst. or. 10,5,13. 
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aut senatus accedere, quae cum plurimae leges veteres, tum lex Cornelia 

maiestatis, Iulia de pecuniis repetundis planissime vetat.”592 

Felmerül a kérdés, hogy ugyanazt a magatartást miért nyilvánította 

büntetendővé két különböző bűntettet szabályozó törvény? Úgy vélem, helyesen 

foglal állást e problémával kapcsolatban BAUMAN, amikor azt írja, hogy a 

cselekmény az elkövetés célzatától függően tartozott az egyik vagy a másik 

büntetőtörvény hatálya alá. Ha a helytartó politikai céllal lépte át engedély nélkül 

tartománya határát, crimen maiestatis-t követett el, ha pedig ezt anyagi haszon 

megszerzésének céljából tette, crimen repetundarum-ot valósított meg.593 

Sulla e rendelkezése alapján vonták felelősségre Kr. e. 54-ben A. 

Gabiniust, aki seregével engedély nélkül elhagyta provinciáját, Syriát, átkelt 

Egyiptomba, és a római nép akarata ellenére visszahelyezte trónjukra az elűzött 

Ptolemaioszokat.594 A sullai törvényt szegte meg Iulius Caesar is, amikor átlépte 

a provinciája határát képező Rubico folyót, és seregével megindult Róma ellen: 

azért mondta azt ekkor, hogy “a kocka el van vetve”, mert innentől már nem volt 

számára visszaút.595 

Cicero Verres elleni perbeszédéből arra következtethetünk, hogy a lex 

Cornelia de maiestate alapján azt a helytartót is felelősségre lehetett vonni, aki a 

legsúlyosabb bűntettek elkövetőit nem részesítette megfelelő büntetésben, vagyis 

elmulasztotta érvényesíteni az állam büntető igényét.596 

 Amint CLOUD rámutat, az Augustus által Kr. e. 8-ban alkotott lex Iulia de 

maiestate számos rendelkezést átvett a sullai jogszabályból.597 A klasszikus 

jogtudomány képviselői szerint a lex Iulia büntetése alá esett az a helytartó, aki 

hivatali utódjának megérkezése után nem hagyta el a tartományt,598 továbbá az is, 

                                                        
592 Cic. Pis. 21,50. 
593 BAUMAN (13) 86. 
594 Vö. Dio 39,55. 
595 Vö. Suet. Caes. 31-33. 
596 Verres a kalózok vezéreit nem fejeztette le, hanem – pénz fizetése ellenében – szabadon engedte. 
Cicero vádbeszédében utal arra, hogy e cselekmény elbírálása a quaestio de maiestate elé tartozik: 
“…confessum esse duces praedonum a se securi non esse percussos, se iam tum esse veritum ne sibi 
crimini daretur eos ab se pecunia liberatos… Hoc in illo maiestatis iudicio si licuisse sibi ostenderit, ego 
oportuisse concedam” (Cic. 2Verr. 1,5,12). 
597 CLOUD (27) 208. 
598 Ulp. D. 48,4,2: “quive de provincia, quum ei successum esset, non discessit”. 
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aki nem adta át idejében a hadsereget utódjának.599 E rendelkezéseket 

valószínűleg Sulla fogalmazta meg elsőként. 

 

 3. A lex Cornelia de maiestate a helytartók bűntettein kívül a hivatali 

vétségek szélesebb körére is kiterjedhetett. Az idősebb Seneca szerint crimen 

maiestatis-t követ el a praetor, ha lictorai kíséretében látogat meg egy nyilvános 

házat, vagy ha szolgai vagy női ruhában ül ítélőszékébe: “si praecedentibus 

fascibus praetor deducitur in lupanar, maiestatem laedet, …si praetor ius in 

veste servili vel muliebri dixerit, violabit maiestatem.”600 Az a magistratus tehát, 

aki hivatalához méltatlan magatartást tanúsított, crimen maiestatis-szal volt 

vádolható. E rendelkezést még Sulla vezethette be, aki az államrend 

megszilárdítása érdekében büntetőjogi eszközökkel is biztosítani kívánta a 

hivatali munka komolyságát és fegyelmezettségét. 

 

 4. Sulla hatalmának alapja elsősorban saját hadserege volt. Ebből 

logikusan következik, hogy a dictator a katonáktól is szigorú fegyelmet követelt, 

s a legsúlyosabb katonai vétségeket (így pl. a parancsmegtagadást, a zendülésre 

való felbujtást) crimen maiestatis-szá nyilvánította. E feltételezésünket két peres 

eljárás is megerősíti. Kr. e. 74 és 70 között a lex Cornelia alapján vonták 

felelősségre C. Aelius Paetus Staienus volt quaestort és M. Atilius Bulbus 

senatort: a vád mindkettőjükkel szemben az volt, hogy lázadást szítottak a 

hadseregben.601 A sullai törvény e rendelkezését Augustus szintén átvette; 

Ulpianus szerint a lex Iulia alapján felel az is, aki a katonákat állam ellenes 

lázadásra bujtja fel: “quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio 

tumultusve adversus rem publicam fiat.”602 

 

5. ZUMPT véleménye szerint mind a lex Appuleia és a lex Varia, mind a 

lex Cornelia alapján csak magistratusok ill. senatorok követhettek el crimen 

                                                        
599 Marc. D. 48,4,3: “quive, quum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit”. 
600 Sen. contr. 9,25,17. 
601 Vö. Cic. Cluent. 36,99: “conflare seditionem in exercitu”; ill. 35,97: “sollicitare legionem”. 
602 D. 48,4,1,1. 
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maiestatis-t.603 Ezt a nézetet nem fogadhatjuk el. Amint MORLIN604 rámutat, a 

források mindig általánosságban szólnak a bűntett elkövetőiről.605 ZUMPT azzal 

igyekszik alátámasztani álláspontját, hogy kizárólag olyan perekről tudunk, 

melyeket e törvények alapján volt tisztségviselők ill. senatorok ellen indítottak. 

Helyesen jegyzi meg MORLIN, hogy ez nem bizonyít semmit, hiszen az említett 

pereket valószínűleg éppen azért jegyezték fel, mert tekintélyes közéleti 

személyek ellen irányultak. 

Igaz tehát, hogy a leges de maiestate – s különösen a sullai törvény – 

elsősorban a hivatali bűncselekményeket büntették, olyan tényállásokat is 

tartalmaztak azonban, melyeket bárki elkövethetett. A crimen maiestatis tehát – 

modern fogalmakkal élve – közönséges, és nem különös bűncselekmény volt; 

tettesének nem kellett semmiféle személyes kvalifikáltsággal rendelkeznie. 

Megállapításunkat több forráshely is igazolja. Cicero egyik kijelentéséből 

arra következtethetünk, hogy a lex Cornelia büntetése alá esett az a személy, “qui 

exercitum populi Romani hostibus tradidit”,606 vagyis aki a római sereget árulás 

által kiszolgáltatta az ellenségnek. E rendelkezés a XII táblás törvény azon – már 

említett – ősi előírására vezethető vissza, amely fővesztéssel rendelte büntetni 

azt, aki egy polgárt az ellenségnek átadott: “lex duodecim tabularum iubet, eum, 

…quive civem hosti tradiderit, capite puniri.”607 Magától értetődő, hogy ezt az 

állam ellenes magatartást nemcsak magistratusok és senatorok követhették el. 

 A dictator az államhatalmi szervek zavartalan működésének biztosítása 

érdekében valószínűleg nemcsak a hivatalnokok visszaéléseit szankcionálta. 

Marcianus szerint a lex Iulia de maiestate büntetni rendelte azt a magánszemélyt, 

aki csalárd szándékkal magistratusnak adta ki magát: “quive privatus pro 

potestate magistratuve quid sciens dolo malo gesserit.”608 Véleményem szerint 

                                                        
603 ZUMPT (177) II/1. 232, 255 és 382. 
604 MORLIN (117) 110-111. 
605 Vö. Auct. ad Her. 2,12,17: “maiestatem is minuit, qui ea tollit, ex quibus rebus amplitudo civitatis 
constat”; Cic. orat. 30,105: “Maiestas … quam minuit is qui per vim multitudinis rem ad seditionem 
vocavit”. 
606 Cic. de or. 2,39. 
607 Marc. D. 48,4,3. 
608 Marc. D. 48,4,3. 
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okkal feltételezhetjük, hogy Augustus ezt a rendelkezést is Sulla törvényéből 

vette át. 

 

6. P. Cornelius Dolabella Kr. e. 50-ben előbb crimen maiestatis, majd 

ambitus miatt vádat emelt App. Claudius Pulcher, volt ciliciai helytartó ellen. Az 

első ügyben felmentő ítélet született, amiről Pulcher levél útján értesítette 

Cicerót. Cicero válaszában – barátja kérésére – a következőképpen ecsetelte a két 

bűncselekmény közötti különbséget: “»de ambitu vero quid interest«, inquies, 

»an de maietate?« Ad rem nihil; alterum enim non attigisti, alteram auxisti. 

Verum tamen est maiestas, etsi Sulla voluit, ne in quemvis impune declamari 

liceret; ambitus vero ita apertam vim habet, ut aut accusetur improbe aut 

defendatur.”609 Cicero tehát levelében utalást tett arra, hogy Sulla hogyan akarta 

szabályozni a crimen maiestatis-t. A levél e részletének pontos szövege rendkívül 

vitatott. 

ROGERS álláspontja szerint az eredeti szöveg így szólhatott: “Verum tamen 

est maiestas, et sic Sulla voluit, ut in quemquis impune declamari liceret.”610 

Sulla tehát azt akarta, hogy bárki ellen büntetlenül fel lehessen hozni a crimen 

maiestatis vádját, vagyis e bűntett vonatkozásában kizárta a hamis vád 

(calumnia) miatti felelősségre vonást. A rendelkezés célja az lehetett, hogy 

szabad út nyíljon a vádemelések előtt, s ezáltal növekedjék az elkövetéssel 

szembeni visszatartó erő. 

Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el. Sulla semmiképpen sem akarhatta 

azt, hogy tág tere nyíljon az alaptalan vádaskodásnak. Így ugyanis a büntetőjog 

újból a napi politika és a demagógia eszközévé silányult volna, a dictator pedig 

éppen az ilyen jelenségeket akarta felszámolni. 

Véleményem szerint sokkal valószínűbb, hogy a levél szövege így szolt: 

“verum tamen est maiestas, etsi Sulla noluit, ut in quemvis impune declamari 

liceret…”611 Sulla tehát nem akarta, hogy bárki ellen büntetlenül hamis vádat 

lehessen emelni. Annak ellenére azonban, hogy a dictator megpróbálta 
                                                        
609 Cic. fam. 3,11,2. 
610 ROGERS (140) 198. 
611 Cicero levelének ilyen szövegű kiadása is létezik; vö. ROGERS (140) 196. 



 117 

pontosabban definiálni a crimen maiestatis fogalmát, e fogalom még mindig – 

főként az ambitus egyértelmű és világos fogalmához képest – meglehetősen 

homályos, s így bárkire könnyen ráfogható maradt. SMITH is így értelmezi Cicero 

kijelentését: Sulla valószínűleg éppen szűkíteni akarta a crimen maiestatis miatti 

demagóg vádemelések lehetőségét. Csak így erősíthette meg azt a senatust, mely 

ellen a néppárti erők sokszor oly módon támadtak, hogy a volt magistratusokkal 

szemben politikai vádat emeltek.612 

 

 7. Papinianus egy helyen a következőket írja: “in quaestionibus laesae 

maiestatis etiam mulieres audiuntur; coniurationem denique Sergii Catilinae 

Iulia mulier detexit; et Marcum Tullium consulem iudicium eius instruxit.”613 A 

jogtudós véleménye szerint tehát crimen maiestatis esetén nőket is ki lehetett 

hallgatni, ahogyan Cicero is meghallgatta a Catilina-féle összeesküvést leleplező 

Iuliát. REIN véleménye szerint a nők tanúként való meghallgatását elsőként a lex 

Cornelia de maiestate tette lehetővé.614 

Ezt az álláspontot nem tartom elfogadhatónak. A források szerint már 

jóval a Sulla előtti időkben is meghallgattak Rómában nőket feljelentőként ill. 

tanúként bűnügyek esetén.615 Sulla ezen a téren semmi újat nem vezetett be. 

Véleményem szerint egyébként a nők kihallgatását nem törvény, hanem a 

szokásjog tette lehetővé. Ezért hivatkozik Papinianus is egy ismert esetre, 

ahelyett, hogy egy törvényt nevezne meg. A szokásjogi szabály létezése 

valószínűleg nem volt egészen egyértelmű, s ezért kellett e kérdésben a 

jogtudósnak állást foglalnia. E problémával kapcsolatban Paulus is kifejti 

álláspontját. Szerinte abból, hogy a lex Iulia de adulteriis a házasságtörés miatt 

elítélt nőknek megtiltotta a tanúskodást, az következik, hogy a nőknek általában 

joguk van tanúvallomást tenni a bíróság előtt: “ex eo, quod prohibet lex Iulia de 

adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur, etiam mulieres 

                                                        
612 SMITH (154) 176-177. 
613 D. 48,4,8. 
614 REIN (133) 514. 
615 Vö. pl. Liv. 8,18. 
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testimonii in iudicio dicendi ius habere.”616 Ezek szerint Paulus sem tudott olyan 

írott jogforrásra hivatkozni, amely megengedte a nők tanúként való fellépését, s 

ezért kellett a jogtudósnak az ellenkezőből (a lex Iulia által kimondott szűk körű 

tilalomból) következtetnie a nők e jogára, mely így véleményem szerint csakis a 

szokásjogban élhetett. 

 

8. A büntetőperekben a rabszolgák kizárólag kínvallatás (quaestio) során 

tehettek bizonyítékként értékelhető vallomást.617 A kínvallatás nem a Forumon 

történt, hanem egy külön helyiségben, egy e célra alakult bizottság (consilium) 

előtt. A bizottság vezetőjét – akit a törvényszéki elnökökhöz hasonlóan szintén 

quaesitornak neveztek – a bíróság elnöke bízta meg a vallatás lefolytatásával, az 

érintett rabszolga kikérdezésével. Magát a kínzást egy tortornak vagy 

carnifexnek nevezett állami rabszolga (servus publicus) végezte. A vallatásról 

jegyzőkönyvet készítettek, melyet – miután a bizottság tagjai ellátták 

pecsétjükkel – átadtak a törvényszéknek. 

 Ammianus Marcellinus állítása szerint Sulla törvényei crimen maiestatis 

esetén semmilyen állású embert nem mentesítettek a kínvallatás alól: “ubi 

maiestas pulsata defenditur, a quaestionibus vel cruentis, nullam Corneliae leges 

exemere fortunam”.618 A dictator tehát a kínvallatással kapcsolatosan jelentős 

újítást vezetett be: állam ellenes bűnügyekben szabad személyek kínzását is 

lehetővé tette.619 A történetíró – Sulla rendelkezését teljesen indokoltnak tartva – 

megjegyzi, hogy józan gondolkodású ember nem botránkozhat meg azon, hogy 

                                                        
616 D. 22,5,18; vö. Ulp. D. 28,1,20,6. 
617 A római gondolkodás szerint a rabszolgáknak nem volt közük az állam isteneihez, s ezért semmilyen 
vallási kötelék nem ösztönözte őket az igazság megvallására, esetükben ezért a kínpad (equuleus) okozta 
szenvedés pótolta az eskü szentségét, s alapozta meg vallomásuk hitelességét. Vö. BURÁNY (24) 66. 
618 Amm. 19,12,17. 
619 E sullai újítás az irodalomban vitatott. ZUMPT például [(177) II/1. 391.] – REIN álláspontjával szemben 
[(133) 514.] – kizártnak tartja, hogy már Sulla korában lehetségessé vált a szabad emberek kínvallatása, s 
úgy véli, hogy Ammianus Marcellinus azért hivatkozott a sullai törvényre, mert a lex Cornelia de 
maiestate volt az első átfogó jogszabály e bűntett körében. BAUMAN szerint a történetíró az idézett helyen 
nem a lex Cornelia de maiestate szabályaira utal, hanem a lex Cornelia de proscriptione rendelkezéseire; 
e törvény szövegében is előfordulhatott ugyanis a maiestas kifejezés [(13) 84-85.]. Véleményem szerint 
mindez csupán plauzibilis okoskodás; nincs olyan határozott érv, amely egyértelműen kizárná azt, hogy a 
lex Cornelia de maiestate tette elsőként lehetővé a szabad statusúak kínvallatását. 
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ilyen ügyekben szigorú vizsgálatot folytatnak: “et inquisitum in haec negotia 

fortois, nemo qui quidem recte sapiat reprehendet.”620 

E szigorú intézkedést véleményem szerint sem azzal kell magyaráznunk, 

hogy a dictator kegyetlen zsarnok volt, hanem sokkal inkább azzal, hogy Sulla 

minden eszközzel garantálni kívánta az állam biztonságát, s a köztársasági rend 

védelmét. 

 

9. Egyesek szerint a sullai törvény további eljárásjogi újításokat is 

bevezetett. Modestinus azt írja, hogy crimen maiestatis esetén a rabszolgákat és a 

libertusokat még urukkal ill. patronusukkal szemben is ki lehet hallgatni: “Servi 

quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos, et liberti patronos.”621 

REIN szerint a szolgák urukkal szembeni kihallgatását szintén a lex Cornelia de 

maiestate tette először lehetővé.622 

Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el. Cicero Milo védelmében 

egyértelműen kijelenti, hogy nincs az a törvény, mely a vérfertőzés esetének 

kivételével megengedné a rabszolgák kínvallatását uruk ellen: “de servis nulla 

lege quaestio est in dominum nisi de incestu.”623 A szolgákat a tulajdonosukkal 

szemben még Tiberius uralkodása idején sem lehetett vallatásnak alávetni: ezért 

kellett a császárnak előbb – a szigorú előírások kijátszása céljából – 

megvásároltatnia a kincstári ügyésszel (actor publicus) az urukkal szemben 

kihallgatandó szolgákat.624 A rabszolgák gazdájukkal szembeni vallatását tehát 

csak Tiberius uralkodása után engedhették meg. 

 

10. Az általánosan elfogadott álláspont szerint Sulla a crimen maiestatis 

elkövetőit száműzetéssel (interdictio aquae et ignis) sújtotta,625 LEVICK viszont – 

                                                        
620 Amm. 19,12,17. 
621 D. 48,4,7,2. 
622 REIN (133) 514. 
623 Cic. Mil. 22,59. 
624 Tac. ann. 2,30. 
625 Vö. REIN (133) 514.; KÜBLER (72) 548.; MOMMSEN (115) 591.; GREENIDGE (43) 513.; POLLACK (126) 
194.; STRACHAN-DAVIDSON (157) II. 23.; BERGER (19) 550.; BAUMAN (14) 26-29.  
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elsősorban LEVY626 álláspontjára támaszkodva – azt állítja, hogy a lex Cornelia 

de maiestate halálbüntetést írt elő.627 Véleményem szerint a források az előbbi, 

elterjedt álláspontot támasztják alá. 

Már többször utaltam Suetonius soraira, melyek szerint  Caesar a 

büntetéseket megszigorította.628 Ebből megint csak az következik, hogy Caesar 

törvényei nem lehettek enyhébbek Sulla rendelkezéseinél. Caesar pedig Cicero 

szerint a crimen maiestatis elkövetőit száműzetéssel sújtotta.629 Sulla tehát nem 

írhatott elő halálbüntetést! S e forráshelyen túl itt fel lehetne sorolni újból azokat 

az érveket, melyekkel a lex Cornelia de sicariis et veneficis által meghatározott 

büntetés vizsgálatakor sikerült alátámasztanunk azt a megállapításunkat, hogy 

egyetlen quaestio perpetua sem hozhatott halálos ítéletet. 

RUDORFF630 és MOMMSEN631 arra a megállapítása jut, hogy a politikai 

bűncselekmények vonatkozásában Sulla törölte el a halálbüntetést. Ezt az 

álláspontot sem fogadhatjuk el. A crimen maiestatis büntetése ugyanis 

valószínűleg már a lex Appuleia és a lex Varia alapján is száműzetés volt.632 

Appianosz azt írja, hogy “Mummiust, Achaia meghódítóját – akit a lex Varia 

alapján vontak felelősségre – a lovagok rútul rászedték. Megígérték, hogy fel 

fogják menteni, de mégis száműzetésre ítélték, és Délos szigetén fejezte be 

életét.”633 Álláspontomnak látszólag ellentmond, hogy magát Variust – a saját 

törvénye alapján – kivégezték.634 Ez az ellentmondás azonban nem 

feloldhatatlan. Véleményem szerint Variust a törvényszék csupán interdictióval 

sújtotta: az elítéltet feltehetőleg azért ölték meg, mert a marasztaló ítélet 

kihirdetése után nem hagyta el Rómát. 

 

                                                        
626 LEVY (86) 333: “zur Zeit Sullas gibt es gesetzlich noch keine andere Kapitalstrafe als die des Todes.” 
627 LEVICK (84) 364. 
628 Suet. Caes. 42. 
629 Cic. phil. 2,9. 
630 RUDORFF (142) I. 82. 
631 MOMMSEN (113) VI. 193. 
632 Vö. MORLIN (117) 153.; SEAGER (148) 41. 
633 App. bell. civ. 1,37,168; Hahn I. ford. 
634 Cicero azt írja, hogy Varius, a legkíméletlenebb ember, szörnyű halált halt: “summo cruciatu 
supplicioque Q. Varius, homo importunissimus, periit” (Cic. nat. deor. 3,33). 
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C) A törvény értékelése 

 

1. A lex Cornelia de maiestate legfőbb érdeme véleményem szerint az 

volt, hogy magába olvasztott, s így egységes elbírálás alá vont több olyan 

cselekményt, melyet a korábbi két lex de maiestate büntetni rendelt, illetőleg 

amely cselekmények korábban perduelliót képeztek. GRUEN635 és 

SANTALUCIA636 szerint Sulla ezáltal is korátozni kívánta a néptribunusok 

hatalmát: arra törekedett, hogy a sokszor demagóg módon eljáró 

tisztségviselőknek minél kevesebb lehetősége maradjon vádat emelni a 

népgyűlés előtt perduellio miatt. 

A dictator emellett elsősorban a hivatali munka fegyelmezettségét kívánta 

biztosítani. Mivel a legnagyobb, s legkevésbé ellenőrzött hatalommal a 

tartományi helytartók rendelkeztek, Sulla az ő magatartásukat szabályozta a 

legrészletesebben. 

Érdemes kiemelni, hogy a törvény a szólásszabadságot egyáltalán nem 

korlátozta. Erre Tacitus azon megjegyzéséből következtethetünk, amely szerint 

Augustus volt az első, aki a felségsértési törvény alapján vizsgálatot indíttatott 

hírhedt gúnyiratok ügyében: “primus Augustus cognitionem de famosis libellis 

specie legis eius (ti. maiestatis) tractavit…”637 LINDSAY szerint ez nem zárja ki 

azt, hogy a gúnyolódó beszédeket már a sullai lex de maiestate is büntette.638 

Véleményem szerint az ír szerző felvetését egyértelműen elutasíthatjuk. A sullai 

törvény valószínűleg csak a súlyos állam ellenes cselekményeket büntette. 

Tacitus egyébként ugyanitt azt is határozottan kijelenti, hogy Augustus előtt csak 

tetteket hoztak fel vádul, a szavak büntetlenül maradtak: “facta arguebantur, 

dicta impune erant.” 

 

                                                        
635 GRUEN (47) 260. 
636 SANTALUCIA (145) 143. 
637 Tac. ann. 1,72. 
638 LINDSAY (88) 242. 
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2. A törvény árnyoldalai között elsőként azt kell kiemelni, hogy a crimen 

maiestatis fogalma Sulla minden igyekezete ellenére továbbra is homályos 

maradt, ami a tág értelmezési lehetőség következtében nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy a politikai ellenfelek bármikor ráfoghatták egymásra a crimen 

maiestatis elkövetését.639 A kínvallatás alkalmazásának kiterjesztése szintén 

számos visszaélésre adhatott lehetőséget.640 

A törvény hiányosságai és rendelkezéseinek pontatlan megfogalmazása 

miatt a bűncselekményt rövidesen újból szabályozni kellett. Nem véletlen tehát, 

hogy mind Caesar, mind Augustus újabb törvényt alkotott a crimen maiestatis-

ról. 

Augustus kétféle irányban fejlesztette tovább a lex Cornelia 

rendelkezéseit: egyrészt tovább részletezte az egyes elkövetési magatartásokat, 

másrészt pedig az előkészületi jellegű cselekményeket is büntetni rendelte. 

Az ellenség támogatását minden bizonnyal már a lex Cornelia is büntette. 

Az augustusi törvény e rendelkezést magába olvasztotta, s részletesen felsorolta 

az ellenséggel való összejátszás büntetendő eseteit: így például büntetni rendelte 

azt, aki az ellenségnek a római állam ellen felhasználható üzenetet, levelet 

küldött vagy jelzést adott;641 aki az ellenségnek erődöt átadott;642 aki a római 

sereget az ellenség kelepcéjébe csalta, az ellenségnek elárulta;643 aki 

megakadályozta, hogy az ellenség a római nép hatalmába kerüljön;644 aki által az 

ellenség élelemhez, felszereléshez, fegyverhez, lovakhoz, pénzhez, 

igásbarmokhoz vagy más fontos dologhoz jutott.645  

                                                        
639 Vö. Cic. fam. 3,11,2. 
640 A szabadok kínvallatása a zsarnokoskodó császárok uralkodása alatt vált igazán gyakorivá (vö. Suet. 
Tib. 58). 
641 Ulp. D. 48,4,1,1: “quive hostibus populi Romani nuntium, literasve miserit, signumve dederit”. 
642 Marc. D. 48,4,3: “qui in bellis cesserit, aut arcem deseruerit, aut castra concesserit.” 
643 Scaev. D. 48,4,4 pr.: “cuiusve dolo malo exercitus populi Romani in insidias deductus, hostibusve 
proditus erit”. 
644 Uo.: “factumve dolo malo cuius dicitur, quominus hostes in potestatem populi Romani veniant”. 
645 Uo.: “cuiusve opera dolo malo hostes populi Romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave 
qua re adiuti erunt, …cuiusve opera dolo malo factum erit, quo magis obsides, pecunia, iumenta hostibus 
populi Romani dentur adversus rem publicam”. 
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 CLOUD szerint a magistratus szándékos megölését valószínűleg már Sulla 

is a crimen maiestatis tényállásai közé sorolta.646 A lex Iulia de maiestate ezt a 

rendelkezést szintén átvette, s kiegészítette azzal, hogy az ilyen cselekménynek 

önmagában már a kitervelése is büntetendő.647 

Összegezve az elmondottakat, megalapozottnak tartom CLOUD azon 

álláspontját, amely szerint az augustusi lex de maiestate jóval részletesebb és 

kidolgozottabb volt a sullai törvénynél.648 Ne felejtsük el azonban, hogy a 

princeps jogalkotó tevékenysége során már jóval könnyebb helyzetben volt 

Sullánál: az új szabályok kidolgozásakor biztosan támaszkodhatott arra a szilárd 

alapra, melyet a dictator törvénye képezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
646 CLOUD (27) 209. 
647 Ulp. D. 48,4,1,1: “cuiusve opera, consilio, dolo malo consilium initum erit, quo quis magistratus 
populi Romani quive imperium potestatemve habet, occidatur”. 
648 CLOUD (27) 209.: “the lex Julia was more precise and more exhaustive than its predecessor, …the lex 
Cornelia was vague and wide in scope.” 
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VII. 

A lex Cornelia de peculatu 
 

 

A) A törvény előzményei 

 

1. ZLINSZKY álláspontja szerint a rómaiak kezdettől fogva különbséget 

tettek a magántulajdon tárgyát képező dolgok (res privatae) és a köztulajdonban 

álló javak (res publicae) ellopása között: míg az előbbi cselekményt furtumnak, 

az utóbbit peculatusnak nevezték. A peculatus kifejezés a pecus (= 

szarvasmarha) szóból ered, ami arra utal, hogy e bűncselekmény legkorábbi 

tényállását a nemzetségi köztulajdonban lévő állatállomány ellopása képezte.649 

A közvagyon jogellenes, haszonszerzési céllal történő megkárosítása már 

a köztársaság korai szakaszában önálló közüldözés alá eső bűncselekményt 

képezett. E bűntett valósult meg többek között akkor, ha a hadvezérek a 

köztulajdonban álló hadizsákmány (praeda) egy részét elsikkasztották. Ezt a 

vádat emelték például a Veiit elfoglaló nagy hadvezér, M. Furius Camillus ellen 

a népgyűlés előtt Kr. e. 391-ben.650  

Idővel a népgyűlés alkalmatlansága a büntetőbírósági feladatok ellátására 

a többi bűntetthez hasonlóan az állami vagyon elsikkasztásának körében is 

megmutatkozott. A comitiák nehézkes eljárása helyett ezért a Kr. e. II. század 

során a peculatus elkövetésével gyanúsított személyek elleni vizsgálatok 

lefolytatására is rendkívüli törvényszékeket (quaestiones extraordinariae) 

állítottak fel. Kiemelhető ezek közül az esetek közül a hadizsákmány 

elsikkasztásával vádolt L. Cornelius Scipio Asiaticus és közvetlen 

                                                        
649 ZLINSZKY (176) 108. 
650 Plutarkhosz így számol be e perről: “a vádat Lucius Apuleius terjesztette elő, s Camillust bizonyos 
etruszk kincsek eltulajdonításával vádolta. Állítólag bronzveretű ajtókat láttak a házában, amelyek a 
hadizsákmányból kerültek hozzá. A nép felbőszült ellene, és nyilvánvaló volt, hogy bármily ürüggyel, de 
ellene szavaz. (…) Camillus nem volt hajlandó beletörődni a jogtalanságba, s haragjában elhatározta, 
hogy elhagyja hazáját és önkéntes száműzetésbe megy. (…) Távollétében tizenötezer as pénzbírságra 
ítélték…” (Plut. Cam. 12; Máthé E. ford.; vö. Liv. 5,32). 
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beosztottjainak ügye. A vizsgálatot ekkor (Kr. e. 184) a nép rendelte el, de a 

senatus bízta meg az eljárás lefolytatásával az egyik praetort.651 

 

2. Cicero korában a peculatus elbírálása önálló quaestio perpetua 

hatáskörébe tartozott.652. KEAVENEY szerint ezt az állandó törvényszéket Sulla 

állította fel.653 Ez az álláspont egészen biztosan téves: három olyan peres ügyről 

is tudunk, melyekben már a sullai dictaturát megelőzően állandó törvényszék 

döntött. 

 Kr. e. 102-ben egy Servilius nevű augur sikkasztás miatt vádat emelt az 

idősebb L. Licinius Lucullus ellen.654 Az ügyben GRUEN szerint már az állandó 

quaestio de peculatu ítélkezett.655 Plutarkhosz tudósítása szerint e pert egy 

évtizeddel később egy másik követte: az ifjabb Lucullus bosszúból vádat emelt 

apja vádlója ellen szintén sikkasztás miatt.656 Ez a Kr. e. 91-ben indított per is 

csak a quaestio perpetua de peculatu előtt folyhatott le, hiszen egy magánember 

a comitia előtt semmiképpen sem léphetett fel vádlóként, s egyáltalán nem 

valószínű, hogy az ügyben rendkívüli törvényszéket állítottak volna fel. Végül a 

Cn. Pompeius Magnus ellen Kr. e. 86-ban lefolytatott büntetőeljárás adataiból 

szintén arra következtethetünk, hogy már a sullai dictaturát megelőzően 

működött Rómában állandó quaestio de peculatu.657 

                                                        
651 Vö. Liv. 38,54-60. E quaestiók eljárása biztosan egyszerűbb volt, mint a népgyűléseké, az viszont, 
hogy e törvényszékek a comitiáknál függetlenebbek lettek volna a napi politikától, már erősen 
megkérdőjelezhető. Sokszor továbbra is kizárólag politikai okból indítottak eljárást volt magistratusok 
ellen, míg mások visszaélései büntetlenül maradtak. Ezen utóbbi tényt a legjobban M. Cato ismert szavai 
fejezik ki, melyek szerint a magánvagyon tolvajai életüket láncban és bilincsekben töltik, a köztolvajok 
pedig aranyban és bíborban (apud Gell. 11,18,18). 
652 Vö. Cic. Cluent. 53,147; Mur. 42; nat. deor. 3,74. 
653 KEAVENEY (65) 177. 
654 Vö. Plut. Luc. 1. 
655 GRUEN (47) 177. 
656 Lucullus “egészen fiatal korában, mielőtt még hivatalra pályázott és közpályára lépett volna, első 
dolgának tartotta, hogy apja vádlója, Servilius augur ellen bírói eljárást indíttasson a közvagyon 
megkárosítása miatt” – mondja a történetíró (Plut. Luc. 1; Máthé E. ford.) 
657 Plutarkhosz így tudósít a per eseményeiről: “Pompeiust közjavak eltulajdonítása miatt perbe fogták, és 
bár bebizonyította a bíráknak, hogy a lopások legnagyobb részét egy Alexandrosz nevű felszabadított 
rabszolga követte el, azt a vádat mégis fenntartották, hogy az Asculumban szerzett zsákmányból 
vadászhálókat és könyveket tartott meg magának. (…) A per végül is felmentéssel végződött” (Plut. Pomp. 
4; Máthé E. ford.) 
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Ezek után felmerül a kérdés, hogy mikor állíthatták fel a crimen 

peculatus-t elbíráló állandó törvényszéket? A forrásokból arra következtethetünk, 

hogy ez röviddel az idősebb Lucullus ellen indított per előtt, feltehetőleg a Kr. e. 

103. év végén történhetett, mivel ennek az évnek az első felében állandó quaestio 

de peculatu még nem működött Rómában. Ekkor folytatták le ugyanis az eljárást 

Q. Servilius Caepio ellen, akit a hírhedt “tolosai arany” elsikkasztásával 

vádoltak: egészen biztos, hogy az ügyben még nem állandó törvényszék, hanem 

egy rendkívüli, ad hoc bíróság járt el (quaestio extraordinaria auri Tolosani).658 

Az állandó quaestio de peculatu felállítása így tehát arra az évre tehető, amikor 

Saturninus első ízben töltötte be a néptribunusi tisztet. Mivel peculatus 

elkövetésével leggyakrabban a senatori rangú hadvezéreket vádolták, a 

törvényszék felállítása közvetve a senatus hatalma ellen irányulhatott. Éppen 

ezért könnyen elképzelhető, hogy a sikkasztási ügyekben eljáró állandó 

büntetőbíróság felállítása – éppúgy, mint a quaestio de maiestate és a Caepio 

ügyében eljáró rendkívüli törvényszék létrehozása – a néppárt energikus 

vezérének, L. Appuleius Saturninusnak a javaslatára történt.659 

 

 

B) A törvény tartalma 

 

1. A Sulla által Kr. e. 81-ben alkotott lex Cornelia de peculatu 

valószínűleg magába olvasztotta a korábbi jogszabályok rendelkezéseit, s átfogó 

módon szabályozta a bűncselekmény elbírálását. Így a továbbiakban e törvény 

                                                        
658 Kr. e. 106-ban a galliai Tolosa (ma Toulouse) lakói fellázadtak a római uralom ellen, Q. Servilius 
Caepio consul azonban a lázadást gyorsan leverte, és a várost visszafoglalta. Tolosában híres szentély 
állott, mely elsősorban gazdag kincstáráról volt nevezetes. A consul lefoglalta a kincset, és elrendelte, 
hogy szállítsák azt a római aerariumba (vö. Gell. 3,9,7). A szállítóoszlopot azonban – még mielőtt 
Massilia kikötőjét elérte volna, hogy ott az aranyat hajóra rakják – rablók támadták meg, s a kincset 
elragadták. A következő évben Arausiónál a kimberek súlyos vereséget mértek a római seregekre. A 
néppárti politikusok megpróbálták kihasználni a vereség okozta pánikot, s bűnbakként az optimata 
Caepiót ostorozták, s a csata elvesztésén túl a tolosai arany elsikkasztásával vádolták (vö. Strab. 4,1,13). 
A quaestio auri Tolosani-t, mely a hadvezér felett ítélkezett, valószínűleg Saturninus néptribunus 
javaslatára állították fel. Vö. LENGLE (83) 302skk. 
659 Vö. GRUEN (47) 263. 
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alapján felelt például az, aki a római népet megillető hadizsákmányt 

elsikkasztotta.660 

A bűncselekmény elkövetési tárgyával kapcsolatban ki kell emelnünk, 

hogy az a törvény értelmében nemcsak közpénz lehetett, hanem – amint arra 

ZUMPT rámutat – bármilyen vagyoni értékkel bíró dolog, ami a római állam 

tulajdonát képezte.661 A városi önkormányzatok vagyonának elsikkasztása miatt 

a lex Cornelia alapján nem volt helye felelősségre vonásnak; ez többek között 

abból is jól kitűnik, hogy Cicero a tartományi városok tulajdonában álló javak 

elsikkasztása miatt nem peculatus, hanem crimen repetundarum elkövetésével 

vádolta Verrest.662 

Az Augustus által alkotott lex Iulia de peculatu az emberi jog alá tartozó 

állami javak elsikkasztása mellett a sacrilegiumot, vagyis az isteni jog alá tartozó 

templomi javak, szent dolgok (res sacrae) ellopását is büntetni rendelte.663 

ROBINSON elképzelhetőnek tartja, hogy a sacrilegium elbírálása már korábban is 

a quaestio de peculatu hatáskörébe tartozott,664 ZUMPT pedig egészen biztos 

abban, hogy a két bűncselekmény esetén már Sulla korában is ugyanaz a bíróság 

járt el.665 Ezt az álláspontot a források igazolják. Tudomásunk van arról, hogy Kr. 

e. 73 körül C. Licinius Macer vádat emelt C. Rabirius ellen szent helyek 

megsértése miatt; a felmentő ítélettel végződő perben Cicero állítása szerint bírák 

(iudices) ítélkeztek, ami arra utal, hogy az eljárás nem a népgyűlés, hanem egy 

quaestio előtt folyt le.666 Mivel arról nincs semmilyen adatunk, hogy működött 

volna Rómában önálló quaestio de sacrilegio, ZUMPT szerint Rabirius ügyében a 

                                                        
660 Cicero ilyen cselekménnyel is vádolta Verrest: “est peculatus, quod publicum populi Romani signum 
de praeda hostium captum, positum imperatoris nostri nomine, non dubitavit auferre” (Cic. 2Verr. 
4,41,88). 
661 ZUMPT (177) II/2. 80-81. 
662 A városi önkormányzatok tulajdonában lévő dolgok eltulajdonítását csak Traianus és Hadrianus 
nyilvánította crimen peculatusszá: “si de re civitatis aliquid surripiat, constitutionibus principum divorum 
Traiani et Hadriani cavetur, peculatus crimen committi” – mondja Marcianus (D. 48,13,4,7). 
663 “Lege Iulia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram, religiosam abstulerit, interceperit” – mondja 
Marcianus (D. 48,13,4 pr.). 
664 ROBINSON (138) 83. 
665 ZUMPT (177) II/2. 81. 
666 Vö. Cic. Rab. perd. 2,7: “Nisi forte de locis religiosis ac de lucis quos ab hoc violatos esse dixisti 
pluribus verbis tibi respondendum putas; quo in crimine nihil est umquam abs te dictum, nisi a C. Macro 
obiectum esse crimen id C. Rabirio. In quo ego demiror meminisse te quid obiecerit C. Rabirio Macer 
inimicus, oblitum esse quid aequi et iurati iudices iudicarint.” 



 128 

quaestio de peculatu ítélkezett. Ebből pedig az következik, hogy a quaestio de 

peculatu-t a lex Cornelia de peculatu átalakította quaestio de peculatu et 

sacrilegio-vá, biztosítva ezáltal a szent helyek megsértőinek és a templomi javak 

eltulajdonítóinak hatékony üldözését és gyors felelősségre vonását. 

 

2. Véleményem szerint a törvény elsősorban azt kívánta elérni, hogy a 

tisztségviselők becsületesen kezeljék a rájuk bízott állami javakat, s így 

elsősorban a magistratusok visszaéléseit büntette. Cicero Verres elleni 

perbeszédéből arra következtethetünk, hogy a törvény szerint peculatust követett 

el az a quaestor, aki elsikkasztotta a hadsereg ellátására szánt összeget,667 

továbbá az a helytartó, aki saját hasznára kölcsönöket folyósított a kezelésében 

lévő közpénzekből.668 

A forrásokból arra következtethetünk, hogy a törvény alapján sikkasztás 

miatt a magistratusok mellett működő írnokokat (scribae) is felelősségre lehetett 

vonni.669 Ez nem Sulla újítása volt: Liviusnál olvashatunk arról, hogy már Kr. e. 

201-ben is elítéltek peculatus miatt írnokokat.670 

COSTA szerint a törvény a közvagyon magánosok általi megkárosítását is 

büntette.671 Ezt az álláspontot a források véleményem szerint egyértelműen 

alátámasztják. A proscriptiók idején büntetőeljárás alá vont Sex. Roscius 

Amerinust más, súlyosabb vádak mellett peculatus elkövetésével is vádolták.672 

E vád alapja valószínűleg az lehetett, hogy a terhelt bizonyos javakat megtartott 

magának apja vagyonából, holott ehhez nem volt joga: mivel apját proskribálták, 

annak minden vagyontárgya az államot illette. Mindez pedig arra enged 

                                                        
667 “Iste in hoc genere peculatus non nunc primum invenitur, sed nunc demum tenetur. Vidimus huic ab 
aerario pecuniam numerari quaestori ad sumptum exercitus consularis, vidimus paucis post mensibus et 
exercitum et consulem spoliatum; illa omnis pecunia latuit in illa caligine ac tenebris quae totam rem 
publicam tum occuparant” – mondja Verres vádlója (Cic. 2Verr. 3,76,177). 
668 “Vettius, frater tui quaestoris, testatur litteris impudentissimum tuum furtum certissimumque 
peculatum; nam quo alio nomine pecuniae publicae faeneratio est appellanda?” – teszi fel a kérdést 
Cicero (Cic. 2Verr. 3,72,168). 
669 Vö. Cic. Mur. 42; Plut. Cato min. 16. 
670 Liv. 30,39. 
671 COSTA (33) II. 112skk. E nézetet SANTALUCIA nem tartja elfogadhatónak, de ellenvéleményét nem 
tudja bizonyítékokkal igazolni [(145) 145.]. 
672 Vö. Cic. Rosc. Am. 29,82. 
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következtetni, hogy Sulla az állam javára elkobzott vagyontárgyak visszatartását 

peculatusként büntette. 

 

 3. Augustus az állammal szemben fennálló tartozások rendezésének 

elmulasztásának következményeiről külön törvényben rendelkezett (lex Iulia de 

residuis). Marcianus szerint e törvény alapján lehet felelősségre vonni azt a 

személyt, akinek a birtokában maradt olyan közpénz, melyhez bérleti ill. 

adásvételi szerződés folytán vagy élelmezési célból jutott, továbbá az is, aki 

meghatározott célra közpénzt kapott, s azt nem adta ki, hanem megtartotta; akit a 

törvény alapján elmarasztalnak, az büntetésül egyharmad résszel többet köteles 

megfizetni, mint amennyivel tartozik: “lege Iulia de residuis tenetur is, apud 

quem ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia, quam accepit, 

aliave qua causa pecunia publica resedit. Sed et qui publicam pecuniam in usu 

aliquo acceptam retinuerit, nec erogaverit, hac lege tenetur. Qua lege damnatus 

amplius tertia parte, quam debet, punitur.”673 ZUMPT szerint már a lex Cornelia 

de peculatu is tartalmazott hasonló rendelkezéseket.674 Erre abból 

következtethetünk, hogy Kr. e. 66-ban azt a vádat emelték a dictator fia, Faustus 

Cornelius Sulla ellen, hogy apja nem számolt el azokkal a közpénzekkel, 

amelyek consulatusa ill. dictaturája idején birtokába kerültek.675 

 A Faustus Sulla elleni perből két további következtetés is levonható. Az 

egyik az, hogy a lex Cornelia de peculatu alapján az elkövető örököse ellen is 

helye volt perindításnak, ugyanúgy, ahogy később ezt a lex Iulia de peculatu, a 

lex Iulia de residuis és a lex Iulia de repetundis is lehetővé tette.676 Másrészt azt 

is megállapíthatjuk, hogy a lex Cornelia – ellentétben a későbbi törvényekkel – 

az általa szabályozott bűncselekmények vonatkozásában nem határozott meg 

elévülési határidőt.677 

                                                        
673 D. 48,13,4,3-5. 
674 ZUMPT (177) II/2. 83skk. 
675 Mivel a törvényszék a vádat visszautasította, az ügy érdemi tárgyalására nem került sor (Cic. Cluent. 
34,94). 
676 Vö. Pap. D. 48,13,14: “Publica iudicia peculatus, et de residuis, et repetundarum, similiter adversus 
heredem exercentur; nec immerito, quum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur.” 
677 A lex Iulia de peculatu értelmében a bűncselekmény elkövetésétől számított öt év elteltével nem volt 
helye vádemelésnek: “peculatus crimen ante quinquennium admissum obiici non oportet” – mondja 
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3. Cicero egy Kr. e. 63-ban tartott védőbeszédében a quaestio de peculatu 

eljárásával kapcsolatban a “litis aestimatio” kifejezést használja.678 Peculatus 

esetén ezek szerint – a crimen repetundarum-hoz hasonlóan – a marasztaló 

ítéletet litis aestimatio követte, melynek során felbecsülték a bűncselekménnyel 

okozott vagyoni kár pontos összegét. Ebből az következik, hogy a lex Cornelia 

de peculatu pénzbüntetést tartalmazott, amely az okozott vagyoni kár 

többszöröse lehetett. 

 

 

C) A törvény értékelése 

 

A lex Cornelia de peculatu-ra nincs közvetlen utalás a forrásokban; a 

törvény létezését emiatt egyesek kétségbe vonják.679 Véleményem szerint 

azonban biztosra vehető, hogy Sulla rendelkezett a peculatusról. A dictator 

büntetőjogi reformja minden jelentős criment érintett, a peculatus jelentőségét 

pedig egyértelműen jelzi a quaestio perpetua de peculatu felállítása. Mint már 

többször megfogalmaztuk, Sulla legfőbb célja az államrend védelme volt. E cél 

elérésének egyik elengedhetetlen feltételét képezhette az állami vagyon 

elsikkasztása elleni határozott fellépés, ami a bűncselekmény megfelelő szintű 

büntetőjogi szabályozását okvetlenül szükségessé kellett hogy tegye. 

A peculatus szabályozásának legfőbb problémáit Sullának valószínűleg 

sikerült megoldania. Erre abból következtethetünk, hogy e bűncselekménnyel 

kapcsolatban viszonylag hosszú ideig nem született újabb jogszabály: a 

következő lex de peculatu-t csak Augustus hozta Kr. e. 8-ban (lex Iulia de 

peculatu). A sullai törvény legfőbb újítása az lehetett, hogy a quaestio de 

peculatu-t hatáskörének jelentős kiterjesztése által átalakította quaestio de 
                                                                                                                                                                  
Venuleius Saturninus (D. 48,13,7). A lex Iulia de repetundis pedig – valószínűleg a lex Iulia de peculatu 
és a lex Iulia de residuis rendelkezéseivel összhangban – az elkövető örököse ellen az elkövető halálától 
számított egy éven belül adott lehetőséget a perindításra: “datur ex hac lege et in heredes actio intra 
annum, dumtaxat a morte eius, qui arguebatur” (Scaev. D. 48,11,2). 
678 Cic. Mur. 42. 
679 Vö. KUNKEL (70) 62. 
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peculatu et sacrilegio-vá. A törvény emellett az elkövetői kört is kiszélesítette: 

olyan cselekményeket is büntetendővé nyilvánított, melyeket már nemcsak 

magistratusok, hanem magánszemélyek is elkövethettek. Ezen kívül szabályozta 

az állammal szemben fennálló tartozások rendezése elmulasztásának 

következményeit, s lehetőséget nyújtott az elkövetők örökösei elleni perindításra 

is. Mindez arra enged következtetni, hogy a lex Cornelia de peculatu is fontos 

elemét képezhette Sulla büntetőjogi reformjainak. 
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VIII. 
A lex Cornelia testamentaria nummaria 

 

 

A) A tabulae testamenti hamisításának szabályozása 

 

1. A klasszikus római jog a hamisítás (falsum) fogalmát igen tágan 

értelmezte,680 s rendkívül sokféle magatartást vont a hamisítás bűntettének 

(crimen falsi) körébe. Sulla hamisítási törvénye (lex Cornelia testamentaria 

nummaria) ezzel szemben még csak kétféle cselekményt szabályozott: a 

testamentum per aes et libram tanúsítását szolgáló táblák (tabulae testamenti) 

hamisítását és a pénzhamisítást.681 E bűntettek elbírálására elsőként a dictator 

állított fel állandó törvényszéket (quaestio testamentaria nummaria). 

 

2. A végintézkedésnek Rómában jóval nagyobb jelentősége volt, mint a 

modern világban. A rómaiak gondolkodása szerint az ember belső énjének 

halhatatlanságát a végintézkedés által biztosíthatta. Quintilianus szerint a 

halálban csak az nyújt vigasztalást, hogy akaratunkat a halálunk utánra is 

kiterjeszthetjük: “neque enim aliud videtur solatium mortis, quam voluntas ultra 

mortem.”682 

 A végintézkedést ezért Rómában kivételes tisztelet övezte. Cicero azt írja, 

hogy míg a közéletben a törvénynek van a legnagyobb súlya, a magánszférában a 

testamentum rendelkezik a legnagyobb erővel: “in publicis nihil est lege gravius, 

in privatis firmissimum est testamentum.”683 Nem csoda tehát, hogy Sulla a 

tabulae testamenti hamisítását a legsúlyosabb bűntettek közé sorolta. 

                                                        
680 Paulus szerint mindaz hamisítás, ami valósnak tünteti fel azt, ami valójában nem az: “Falsum est, 
quid-quid in veritate non est, sed pro vero adseveratur” (Coll. 8,6,1). 
681 CROOK [(35) 163.] és ROBINSON [(137) 29.; (138) 36.] felveti annak lehetőségét, hogy a két 
bűncselekményről Sulla két külön törvényt (lex testamentaria ill. lex nummaria) alkotott. Ez nem tűnik 
valószínűnek: a hamisítással kapcsolatosan valamennyi klasszikus kori forrásunk egyetlen sullai 
törvényre utal (lex Cornelia de falsis). 
682 Quint. decl. 307. 
683 Cic. phil. 2,42. 



 133 

 

 3. Rómában a legősibb időkben a népgyűlésen volt lehetőség 

végintézkedésre (testamentum in comitiis calatis). A hadba vonult római 

polgárok emellett katonatársaik előtt is kinyilváníthatták végakaratukat 

(testamentum in procinctu). Később a legáltalánosabb végintézkedési formává a 

mancipatio útján lezajló testamentum per aes et libram vált. Az örökhagyó 

színleges vételárért (nummo uno) eladta a hagyatéki vagyont halála esetére egy 

bizalmasának (familiae emptor), akit 5 tanú és a mérlegtartó (libripens) 

jelenlétében a mancipatióhoz kapcsolódó szóbeli utasításával (nuncupatio) 

felkért, hogy halála után adja ki az örökséget az általa megjelölt személyeknek.684 

Idővel a nuncupatiót viasszal bevont fatáblákon (tabulae ceratae) írásba 

foglalták. A jogügylet szövegét a több lapból álló okirat (amit a felhasznált lapok 

számának megfelelően diptychonnak, triptichonnak vagy poliptychonnak 

neveztek) belső oldalaira írták (scriptura interior), s a táblákat összefűző zsinórt 

a tanúk, a libripens és a familiae emptor lepecsételték. Fontos kiemelni, hogy a 

tabulae testamenti önmagukban véve nem minősültek végrendeletnek, hanem 

csupán a mancipatio megtörténtének bizonyítékául szolgáltak. A köztársasági kor 

vége felé a mancipatio formai előírásait már elhagyták: a jelenlevők egyszerűen 

lepecsételték az örökhagyó végakaratát tartalmazó táblákat, s a praetor a 

mancipatio tényleges lezajlásától függetlenül azt a személyt utalta be a hagyaték 

birtokába, aki a hét pecséttel ellátott viaszostáblákat felmutatta (bonorum 

possessio secundum tabulas).685 

 

4. A Kr. e. 81-ben alkotott lex Cornelia testamentaria nummaria mind a 

tabulae testamenti hamisítását, mind a pénzhamisítást közüldözés alá eső 

bűncselekménnyé nyilvánította, s mindkét bűntett tényállásait részletesen 

szabályozta. Mivel a jogszabály eredeti szövege nem maradt fenn, tartalmára 

                                                        
684 Vö. Gai. 2,103-104. 
685 E bonorum possessio Antoninus Piusig (Kr. u. 138-161) csupán sine re hatályú volt, vagyis a civiljogi 
törvényes örökös megtámadhatta azt azon a címen, hogy valójában nem történt meg a per aes et libram 
aktus (Gai. 2,119-120). 
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csak későbbi (klasszikus kori és Iustinianus-korabeli) forrásokból 

következtethetünk. 

Paulus a következőket írja: “Qui testamentum falsum scripserit, 

recitaverit, subiecerit, signaverit, suppresserit, amoverit, resignaverit, deleverit, 

poena legis Corneliae de falsis tenebitur”;686 “Lege Cornelia testamentaria 

tenentur, qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo 

scripserit, recitaverit, subiecerit, suppresserit, amoverit, resignaverit, deleverit, 

quodve signum adulterinum sculpserit, fecerit, expresserit, amoverit, 

reseraverit”;687 “Qui vivi testamentum aperuerit, recitaverit, resignaverit, poena 

legis Corneliae tenetur”;688 “Qui testamentum amoverit, celaverit, eripuerit, 

deleverit, interleverit, subiecerit, resignaverit, quive testamentum falsum 

scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, eiusve dolo malo id factum erit, legis 

Corneliae poena damnatur.”689 “Lege Cornelia testamentaria obligatur, qui 

signum adulterinum fecerit, sculpserit” – mondja Modestinus.690 “Item lex 

Cornelia de falsis, quae etiam tetamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui 

testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit, 

subiecerit, quive signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit sciens dolo 

malo” – olvashatjuk Iustinianus Institutióiban.691 

E forráshelyek alapján arra következtethetünk, hogy a lex Cornelia 

testamentaria nummaria-nak a tabulae testamenti hamisítását szabályozó 

fejezete a következő magatartásokat büntette:692 

a) scribere: hamis táblák készítése. Hamis táblán olyan okirat értendő, melynek 

szövegét nem az örökhagyó írta ill. iratta le. 

b) signare: hamis táblák lepecsételése. E magatartás előfeltétele a hamis okirat 

korábbi elkészítése. A két tényállást megvalósíthatta ugyanaz a személy, de 

két különböző személy is. A pecsételés a törvény alapján valószínűleg két 

                                                        
686 PS. 4,7,1. 
687 PS. 5,25,1. 
688 PS. 5,25,7 = D. 48,19,38,7. 
689 D. 48,10,2. 
690 D. 48,10,30. 
691 Inst. 4,18,7. 
692 Vö. MARINO (103) 641skk. 
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esetben volt büntetendő: egyrészt akkor, ha hamis pecsétet használtak, 

másrészt pedig abban az esetben, ha valódi pecsétet alkalmaztak 

tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül. A törvény a hamis pecsét 

(signum adulterinum) készítésének és felhasználásának minden egyes 

részletét (facere, sculpere, exprimere) külön-külön büntetendővé 

nyilvánította. 

c) recitare: hamis táblák hitelesítése a nyilvánosság előtt. Itt valószínűleg arról 

van szó, hogy a táblák hivatalos felnyitásakor az ügyleti tanúk csalárd módon 

valódinak ismerik el a hamis táblákat, illetve az egyes lapokat összefűző 

zsinóron található hamis pecséteket. E magatartás előfeltétele tehát a két 

előbbi tényállás megvalósulása. 

d) amovere: más tábláinak alattomban történő jogellenes elvétele. E magatartás 

célja valószínűleg a táblák tartalmának meghamisítása vagy megsemmisítése. 

e) eripere: más tábláinak elrablása, vagyis személy elleni erőszakkal történő 

jogellenes elvétele. Paulus szerint “eripere enim est de manibus auferre per 

raptum”.693 E magatartás tehát az előbbi tényállástól az elvétel módjában  

különbözik: míg az előbbi esetben a táblák elvétele erőszak alkalmazása 

nélkül történik, itt az elkövető erőszakot is alkalmaz. Ulpianus is ebben látja a 

különbséget a raptio és az amotio között: “Aliud esse autem rapi, aliud 

amoveri, palam est, si quidem amoveri aliquid etiam sine vi possit, rapi 

autem sine vi non potest.”694 

f) celare: más tábláinak elrejtése. E magatartás célja a táblák bizonyítási 

eszközként való felhasználásának megakadályozása. Az előbbi tényállásoktól 

abban különbözik, hogy itt az elkövető az okirat eredeti szövegén nem akar 

változtatni, ill. nem biztos, hogy a táblákat megsemmisíti. 

g) subicere: valódi táblák hamis táblákkal való – valószínűleg alattomban 

történő – kicserélése. E magatartás előfeltétele tehát egy hamis okirat 

elkészítése és lepecsételése. 

                                                        
693 D. 2,7,4 pr. 
694 D. 47,9,3,5. 
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h) resignare: más tábláinak jogtalan felnyitása a pecsétek eltávolításával. E 

magatartás előfeltétele az okirat jogellenes elvétele. Célja lehet csupán az 

okirat szövegének megismerése, de lehet annak meghamisítása vagy teljes 

kitörlése is. 

i) aperire: a táblák jogtalan felnyitását követően az okirat tartalmának mással 

való közlése. E magatartás tehát feltételezi az előbbi tényállás 

megvalósulását, s általa az elkövető hozzájárulhat más személyek további 

bűncselekményeihez. 

j) interlinere: más táblái szövegének meghamisítása egyes betűk, szavak, 

mondatok kitörlése, vagyis a scriptum interior részleges megsemmisítése 

által. E magatartás előfeltétele az okirat jogellenes – erőszakkal vagy anélkül 

történő – elvétele és felnyitása. 

k) delere: más táblái teljes szövegének kitörlése, vagyis az okirat teljes 

megsemmisítése. E magatartás tehát eredményében különbözik az előbbi 

tényállástól. Bár az okirat megsemmisítése az örökhagyó végintézkedését 

nem hatálytalanította, a bizonyítást szinte lehetetlenné tette.695 

l) supprimere: az örökhagyó végintézkedésének eltitkolása. E cselekményt 

Paulus szerint az követi el, aki az örökösöket, hagyományosokat vagy 

fideicommissariusokat, ill. a végintézkedés útján felszabadított rabszolgákat 

szándékosan megkárosítva nem hozza nyilvánosságra a táblák tartalmát: 

“Testamentum supprimit, qui sciens prudensque tabulas testamenti in 

fraudem heredum vel legatariorum fideivecommissariorum aut libertatium 

non profert.”696 E magatartás előfeltéte a viaszostáblák jogtalan felnyitása, s 

tartalmuknak ily módon való megismerése. A végintézkedés nyilvánosságra 

hozatalának elmaradása elsősorban azoknak a törvényes örökösöknek 

állhatott érdekében, akiket a végintézkedés hátrányosan érintett. 

5. A bűncselekményt az idézett források szerint csak tudatosan, csalárd 

szándékkal (sciens dolo malo) lehetett elkövetni. Az tehát, aki idegen táblákat 

véletlenül megrongált vagy megsemmisített, nem volt felelősségre vonható. 

                                                        
695 Vö. Gai. 2,151. 
696 PS. 4,7,3. 
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Gondatlan magatartás esetén az elkövető esetleg dologrongálás (damnum iniuria 

datum) miatt felelt,697 de a sullai törvény alapján ilyenkor sem volt helye büntetés 

alkalmazásának. 

 

 

B) A pénzhamisítás szabályozása 

 

1. A pénz latin elnevezéséből (pecunia) jól látszik, hogy a legősibb 

időkben az általános értékmérő és csereeszköz a marha (pecus) volt.698 Az első 

pénz Rómában nyersrézből készült, olykor jelzéssel ellátott rúd (aes rude) 

formájában, amit később bizonyos alakba öntött, meghatározott súlyú, jelzett 

bronz darab (aes grave) váltott fel. Ez komoly előrelépést jelentett, hiszen míg 

korábban a rúddarabot minden ügyletnél külön mérlegelni kellett, az aes grave 

már súlybeosztás szerint készült. Az egység ekkor az as volt, amely egy libra 

(azaz egy római font = 327,45 gramm) bronznak felelt meg. 

 A kereskedelmi forgalom igényeit azonban az aes grave sem tudta 

kielégíteni, hiszen a súlyos pénzdarabokkal fizetni, azokat szállítani igen sok 

kényelmetlenséggel járt. A nehézségek ellenére a senatus aránylag későn, csak 

Kr. e. 269-ben rendelte el az ezüstpénz kibocsátását, melynek egysége, a 

sestertius vagy nummus, két és fél ast ért (jelzése előbb LLS, majd IIS, végül 

HS).699 

 Az ezüstpénz kibocsátása sem tudta tartósan megoldani a második pun 

háború után rendkívüli mértékben fejlődő római gazdaság problémáit. Mivel az 

egyre növekvő árualaphoz képest kevés volt a fizetőeszköz, az aránylag kis 

értékű érmékből nagy mennyiségre volt szükség az értékesebb árucikkek 

vételárának kifizetésekor. A senatus ezért Kr. e. 217-ben aranypénzt veretett, ez 

az intézkedés azonban csak átmeneti jellegű volt. Újabb aranypénz kibocsátására 

hosszú ideig nem került sor. Bár Sulla Kr. e. 87-ben imperatori jogköre alapján a 
                                                        
697 Vö. Ulp. D. 9,2,41. 
698 Vö. Cic. rep. 2,9,16. 
699 A sestertius kétszerese a quinarius (értéke 5 as, jelzése V), négyszerese pedig a denarius (értéke 10 as, 
jelzése X) volt. 
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hadjárata alatt szerzett aranykincsekből – elsősorban a diadalmenetben résztvevő 

katonáinak megjutalmazására – szintén veretett aranyérméket, a nummi aurei 

rendszeres kibocsátása csak Caesar dictaturája idején kezdődött meg.700 

  

2. A Kr. e. I. század elején nyomasztóvá vált a pénzhiány Rómában. Kr. e. 

91-ben M. Livius Drusus néptribunus javaslatára minden nyolcadik új denarius-

veretet rézzel ötvözték, s így ezüsttartalmát csökkentették (lex Livia 

nummaria).701 A kormányzat úgy gondolta, hogy ezáltal több pénz kerül 

forgalomba, s így enyhül a pénzhiány. A törvény azonban korántsem oldotta meg 

a problémákat, sőt a gazdasági életben zavart és bizonytalanságot okozott, 

ugyanis senki sem tudta, hogy mennyi a teljes értékű, és mennyi a csökkentett 

értékű denariusa. 

Kr. e. 84-ben M. Marius Gratidianus praetor állami pénzvizsgáló 

hivatalok felállítását rendelte el, melyek a csökkentett értékű vereteket teljes 

értékű pénzre cserélték ki. Hálából Róma népe mindenfelé szobrokat emelt a 

praetor tiszteletére.702 

 Mivel a pénz kiadása magától értetődően vagyoncsökkenést eredményez, 

az is nyilvánvaló, hogy aki a hivatalos pénz helyett értéktelen vagy kisebb értékű 

pénzzel fizet, vagyoni haszonra tesz szert. Éppen ezért a pénzgazdálkodás 

megszilárdulásától fogva erős a kísértés, hogy egyesek a forgalomban lévő 

pénzdaraboknál kevésbé értékesekkel fizessenek. E gazdagodási vágy már 

Rómában is sokakat sarkalt arra, hogy pénzt hamisítsanak, utánozzanak, 

értékében csökkentsenek, hamis pénzt forgalomba hozzanak. 

 A pénzhamisítással szemben először szintén Gratidianus praetor lépett fel, 

aki a pénzvizsgáló hivatalok felállításán kívül azt is lehetővé tette, hogy a 

visszaélést elkövetőkkel szemben büntető keresetet indítsanak. Cicero szerint a 

praetor a néptribunusokkal közösen szerkesztett egy edictumot, mely 

                                                        
700 Vö. REGLING (132) 479. Az államkincstár (aerarium) felügyeletét a quaestorok látták el, míg a 
pénzverést egy külön e célra felállított háromtagú testület (triumviri aere argento auro flando feriundo) 
ellenőrizte. Magát a pénzverést az állam általában publicanusokra bízta. A pénzverde a Capitoliumon, a 
Iuno Moneta-temlom közelében működött, innen származik a vert pénzt jelölő moneta szó. 
701 Vö. Plin. nat. hist. 33,3,46: “de octava parte aeris argento miscenda”. 
702 Vö. Cic. off. 3,20,80. 
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meghatározta a peres eljárás menetét és a kiszabható büntetést: “conscripserunt 

communiter edictum cum poena atque iudicio”.703 

 A praetori edictum tehát magánüldözés alá eső bűncselekménnyé 

nyilvánította a pénzhamisítást, melynek sértettjei – ahogy SANTALUCIA írja – 

formuláris eljárás során érvényesíthették jogaikat az elkövetőkkel szemben.704 A 

bűntettek azonban valószínűleg olyan nagy számban elszaporodtak, hogy zavart 

idéztek elő az állam pénzgazdálkodásában, s így már a közérdeket is súlyosan 

sértették. Valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy Sulla – a tabulae 

testamenti hamisításához hasonlóan – a pénzhamisítást crimenné nyilvánította, s 

elbírálását állandó büntetőbíróság feladatává tette. 

 

3. Klasszikus kori forrásaink szerint a lex Cornelia de falsis büntetése alá 

esett az, aki 

a) az aranyat (aurum) kevésbé értékes fémmel ötvözte,705 

b) a valódi arany- ill. ezüstérmék mintájára hamis pénzt (nummus adulterinus) 

készített;706 

c) csalárd szándékkal ón- ill. ólomérméket (nummus stanneus ill. plumbeus) 

terjesztett törvényes fizetőeszközként;707 

d) más ilyen jellegű cselekményeit megakadályozhatta volna, de ezt nem tette.708 

 Éles vita tárgyát képezi, hogy e magatartások közül melyek büntetését 

rendelte el maga Sulla, s mely tényállásokat nyilvánították később büntetendővé. 

KOCHER709 és CROOK710 véleménye szerint az aranyérmék (nummus aureus) 

hamisítását már a dictator is büntette. Ez nem tűnik valószínűnek, hiszen – mint 

fentebb láttuk – ilyen fizetőeszközt Sulla korában még nem bocsátottak ki 

                                                        
703 Uo. 
704 SANTALUCIA (143) 84. 
705 Ulp. D. 48,10,9 pr.: “Lege Cornelia cavetur, qui in aurum vitii quid addiderit…” 
706 PS. 5,25,1: “quive nummos aureos argenteos adulteraverit”; Ulp. D. 48,10,9 pr.: “qui argenteos 
nummos adulterinos flaverit…” 
707 Ulp. D. 48,10,9,2: “Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stanneos plumbeos emere, vendere dolo 
malo vellet.” 
708 Ulp. D. 48,10,9,1: “Eadem poena afficitur etiam is, qui, quum prohibere tale quid posset, non 
prohibuit.” 
709 KOCHER (69) 67skk., 103skk. 
710 CROOK (35) 165skk. 
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rendszeresen; az aranyat a kereskedelmi forgalomban ekkor még csak rudakba 

öntve használták. Helyesen írja tehát TAUBENSCHLAG,711 GRIERSON712 és 

SANTALUCIA,713 hogy a sullai törvény eredetileg csak az aranyrudak és az 

ezüstérmék hamisítását, illetve az ónból és ólomból készített érmék 

ezüstérmeként való kiadását szankcionálhatta. 

Érdemes kiemelni, hogy a lex Cornelia az aranyérmékhez hasonlóan a 

bronzérmék hamisításával sem foglalkozott. Ennek GRIERSON714 és 

SANTALUCIA715 magyarázata szerint szintén az volt az oka, hogy a sullai 

korszakban hivatalosan nem bocsátottak ki ilyen érméket. 

SANTALUCIA szerint a pénzhamisítás megakadályozásának elmulasztása 

szintén nem szerepelt a törvény eredeti rendelkezései között.716 Ezt a 

megállapítást is elfogadhatjuk, hiszen a mulasztásos bűncselekmények 

kialakítása a római büntetőjog császárkori fejlődésének egyik jellemzője.717 

Végül még egy problémáról érdemes említést tenni. A Paulus műveiből 

összeállított posztklasszikus Sententiarum libri “Ad legem Corneliam 

testamentariam” című fejezetében azt olvashatjuk, hogy a lex Cornelia alapján 

vonták felelősségre azt is, aki “nummos aureos argenteos … laverit, conflaverit, 

raserit, corruperit, vitiaverit…”718 Hasonló elkövetési magatartásokat sorol fel 

Ulpianus is egy művében; az ő idevágó sorait a Digestának a lex Cornelia de 

falsis rendelkezéseiről szóló fejezetében találjuk: “Quicunque nummos aureos 

partim raserit, partim tinxerit vel finxerit…”719 Mindebből azonban hiba lenne 

arra következtetnünk, hogy valóban a lex Cornelia alapján büntették azokat, akik 

az arany- ill. ezüstérmék érctartalmát különböző eljárások (áztatás, dörzsölés 

stb.) útján csökkentették. SANTALUCIA meggyőzően bizonyítja, hogy mind a 

Sententiarum libri, mind a Digesta szerkesztői tévedtek, amikor e 
                                                        
711 TAUBENSCHLAG (159) 455-456. 
712 GRIERSON (44) 242. 
713 SANTALUCIA (143) 90skk.; (145) 151. 
714 GRIERSON (44) 242. 
715 SANTALUCIA (143) 95sk. 
716 SANTALUCIA (143) 88sk. 
717 Vö. ZLINSZKY (174) 38. 
718 PS. 5,25,1. 
719 D. 48,10,8. 
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cselekményeket a lex Cornelia rendelkezései körébe sorolták. E magatartásokat 

ugyanis valószínűleg a lex Iulia de peculatu rendelte büntetni.720 

 

 

C) A törvényben meghatározott büntetés 

  

Marcianus állítása szerint a hamisítás és az ahhoz hasonló bűntettek 

szankciója deportálás és teljes vagyonelkobzás, rabszolgák esetén pedig 

halálbüntetés: “Poena falsi, vel quasi falsi deportatio est, et omnium bonorum 

publicatio; et si servus eorum quid admiserit, ultimo supplicio affici iubetur.”721 

Paulus szintén azt állítja, hogy a végrendelet-hamisítás elkövetőjét a lex Cornelia 

de falsis alapján egy szigetre deportálják: “Qui testamentum falsum scripserit, 

…poena legis Corneliae de falsis tenebitur, id est in insulam deportatur.”722 

Modestinus szerint azt, aki hamis, semmiféle hitelességgel sem bíró rendeletet 

alkalmaz, a lex Cornelia alapján száműzetéssel sújtják: “Si quis falsis 

constitutionibus nullo auctore habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei 

interdicitur.”723 E források alapján egyértelműen megállapítható, hogy a crimen 

falsi büntetése a klasszikus korban száműzetés volt. 

Sulla ettől súlyosabb szankciót semmi esetre sem írhatott elő, hiszen 

kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy a dictator szigorúbban büntette volna a 

hamisítást, mint a crimen inter sicarios-t vagy a crimen maiestatis-t. Az sem 

tűnik viszont valószínűnek, hogy a lex Cornelia testamentaria nummaria csupán 

pénzbüntetést helyezett kilátásba az elkövetőkkel szemben; ez – kiváltképp 

pénzhamisítás esetén – túlzottan enyhe szankció lett volna. Végső 

következtetésünk ezért csak az lehet, hogy a hamisítás büntetése már Sulla idején 

is száműzetés (interdictio aquae et ignis) volt. 

 

                                                        
720 SANTALUCIA (143) 86skk. A klasszikus jogtudósok munkáit rekonstruáló LENEL Ulpianus e sorait 
szintén a lex Iulia peculatus-hoz írott mű részletének tekinti [(80) II. 977.]. 
721 D. 48,10,1,13. 
722 PS. 4,7,1. 
723 D. 48,10,33. 
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D) A törvény hatályának későbbi kiterjesztése 

 

1. Sulla jogalkotó tevékenységének legjelentősebb eredménye a lex de 

sicariis et veneficis mellett mindenképpen a lex testamentaria nummaria volt. E 

törvény szintén hatályban maradt egészen a iustinianusi korig. 

A dictator által büntetni rendelt magatartások körét a császárkorban 

senatusi határozatok és császári rendeletek útján jelentősen kitágították. A 

tabulae testamenti hamisításával kapcsolatosan az első jelentős jogszabály a Kr. 

u. 16-ban kiadott SC Libonianum volt, mely a lex Cornelia büntetését rendelte 

alkalmazni azzal szemben, aki más végakaratának leírójaként a táblákra 

sajátmaga számára is írt valamilyen juttatást.724 E senatusi határozat 

rendelkezéseit Claudius továbbfejlesztette: edictuma értelmében abban az esetben 

is helye volt büntetőjogi felelősségre vonásnak, ha valaki a más végakaratát leíró 

rabszolgája vagy filius familiasa által iratott a táblákra a maga számára 

hagyományt.725 

 A római öröklési jog fejlődésének egyik legjelentősebb állomását képezte 

Antoninus Pius császár azon rendelkezése, mely a hét pecséttel ellátott tabulae 

testamenti tartalmára hivatkozó bonorum possessor számára a civiljogi örökös 

hereditatis petitió-jával szemben exceptio doli-t biztosított. A viaszostáblák – 

melyek korábban csupán a mancipatio megtörténtének bizonyítékául szolgáltak – 

ettől fogva önmagukban végrendeletnek minősültek, s ezért a táblák hamisítása 

innentől már végrendelet-hamisítást jelentett. 

A végrendelet-hamisítás szabályait később más okiratok hamisítására is 

kiterjesztették.726 Marcianus azt írja, hogy Alexander Severus császár (Kr. u. 

                                                        
724 “…nam senatus, quum poenas legis Corneliae constitueret adversus eum, qui sibi hereditatem vel 
legatum scripsisset” – írja Iulianus (D. 34,8,1). Vö. Marc. D. 48,10,1,7. 
725 “Scribere autem sibi legatum videri non solum eum, qui manu sua id fecit, sed etiam, qui per servum 
suum vel filium, quem in potestate habet, dictante testatore legato honoratur” – írja Callistratus (D. 
48,10,15 pr.). 
726 Vö. Paul. D. 48,10,16; PS. 5,25,5. ZUMPT véleménye szerint a sullai törvény már kezdettől fogva 
büntetett minden okirat-hamisítást [(177) II/2. 65skk.]. Nincs azonban olyan forrásunk, amely ezt az 
állítást kétségtelenül alátámasztaná. 
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222-235) a lex Cornelia de falsis alapján ítélte el Egyiptom helytartóját, aki 

kormányzása idején egyes magánokiratokat meghamisított.727 

 

2. A pénzhamisítás szabályozása szintén sokat változott a császárkorban. 

Mint már láttuk, a sullai törvény hatálya alá vonták az aranyérme-hamisítást és a 

bűncselekmény megakadályozásának elmulasztását. A lex Cornelia alapján 

büntették azt, aki a császár képmásával ellátott valódi pénzérmét nem fogadott el 

fizetőeszközként (reprobatio).728 A dominátus idején a bűncselekmény 

megítélése tovább szigorodott. Constantinus 326-ban a pénzhamisítást 

felségsértéssé minősítette, büntetésül pedig tűzhalált és teljes vagyonelkobzást írt 

elő.729 A bűntett rendkívül szigorú megítélése jól látszik abból is, hogy 

pénzhamisítás esetén a marasztaló ítélet ellen nem volt helye fellebbezésnek,730 s 

az elítélt kegyelemben sem részesülhetett.731 

 

3. A császárkori jogforrások a lex Cornelia de falsis hatályát a 

végrendeletek és más magánokiratok, valamint a pénz hamisításán kívül egyéb 

cselekményekre is kiterjesztették. A Kr. u. 20-ban született SC Messalianum és a 

29-ben kiadott SC Geminianum jelentős állomásait képezte a büntetőjog 

fejlődésének: e senatusi határozatok a lex Cornelia de falsis büntetésével 

fenyegették a hamis tanúzást és az igazságszolgáltatás rendje ellen elkövetett 

egyéb cselekményeket.732 Marcianus azt írja, hogy senatusi határozat alapján a 

sullai törvény büntetése alá esik az, aki csalárd szándékkal hamis tanúság tételére 

ill. hamis tanúság felhasználására törekszik, valamint az is, aki mást hamis 

tanúzásra kitanít, ilyen cselekményért pénzt fogad el, ebben megállapodik, ill. 
                                                        
727 “…divus Severus lege Cornelia de falsis damnavit praefectum Aegypti, quod instrumentis suis, quum 
praeerat provinciae, falsum fecit” – írja a jogtudós (D. 48,10,1,4). Érdemes kiemelni, hogy a közokirat-
hamisítást nem a sullai törvény alapján büntették; az ilyen cselekményt a császárkorban felségsértésnek 
minősítették, s elkövetőjét a lex Iulia de maiestate alapján vonták felelősségre (Ulp. D. 48,4,2: “quive 
sciens falsum conscripsit, vel recitaverit in tabulis publicis”). 
728 PS. 5,25,1: “vultuve principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverit”. 
729 C. 9,24,2. 
730 CTh. 9,21,2,3. 
731 CTh. 9,38,6. 
732 Coll. 8,7,2-3. A lex Cornelia de falsis valószínűleg csak akkor került alkalmazásra, ha e 
cselekményeket nem főbenjáró bűnügyben követték el, hiszen ilyen esetekben a lex Cornelia de sicariis 
et veneficis rendelkezései alapján kellett eljárni. 
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társul szövetkezik ártatlanok megrágalmazása céljából.733 A klasszikus római 

jogász szerint az is a lex Cornelia alapján büntetendő, aki tanúság tételéért vagy 

megtagadásáért pénzt fogad el, továbbá aki bírót megveszteget vagy 

megvesztegetni törekszik, a bíró pedig akkor is bűnhődik, ha a császári 

rendeleteket figyelmen kívül hagyja.734 

A római jog klasszikus korszakában a crimen falsi fogalma fokozatos 

absztrakció által rendkívül kiszélesedett: hamisításnak minősült például a hamis 

név használata,735 a katonai státusz színlelése, továbbá a hamis rangjelzés és 

hamis útiokmányok használata,736 ugyanazon dolog két különböző személynek 

történő eladása,737 a hamis súlyok és mértékek alkalmazása.738 Mindebből arra 

következtethetünk, hogy a sullai törvény megfelelő alapnak bizonyult ahhoz, 

hogy tárgyi hatályának fokozatos kiterjesztése által egy széleskörű 

szabályrendszer épüljön rá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
733 “Poena legis Corneliae irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspicienda 
dolo malo coniecerit, item ob instruendam advocationem, testimoniave pecuniam acceperit, pactusve 
fuerit, societatem coierit ad oblogationem innocentium, ex senatusconsulto coercetur” – írja a jogtudós 
(D. 48,10,1 pr-1). 
734 “Sed et si quis ob renuntiandum remittendumve testimonium, dicendum vel non dicendum pecuniam 
acceperit, poena legis Corneliae afficitur, et qui iudicem corruperit corrumpendumve curaverit. Sed et si 
iudex constitutiones principum neglexerit, punitur” – írja Marcianus (D. 48,10,1,2-3). 
735 “Falsi nominis vel cognominis asseveratio poena falsi coercetur” – írja Papinianus (D. 48,10,13 pr.). 
736 “Qui se pro milite gessit, vel illicitis insignibus usus est, vel falso diplomate vias commeavit, pro 
admissi qualitate gravissime puniendus est” – írja Modestinus (D. 48,10,27,2). 
737 “Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coercetur” – mondja 
Paulus (D. 48,10,21). 
738 Ulpianus állítása szerint “divus Hadrianus eum, qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit” (D. 
47,11,6,2). 
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IX. 

A lex Cornelia de iniuriis 
 

 

A) A törvény előzményei 

 

1. MOMMSEN álláspontja szerint az iniuria Rómában már a legősibb 

időkben a jogellenesség általános tényállását jelentette, s e “generálklauzulából” 

deriválódott később minden egyes delictum.739 Helyesen mutat rá PÓLAY, hogy 

ez az elgondolás képtelenség: teljességgel kizárt, hogy a “jogszerűség” és 

“jogellenesség” absztrakt fogalma már az archaikus korban létezett volna.740 

Gaius az iniuria-delictum elemzésekor a XII táblás törvény alábbi 

tényállásaira hivatkozik:741 

a) “membri ruptio”: tagcsonkítás, melyet a törvény – a felek közötti kiegyezés 

elmaradása esetén – a talio-elv alapján rendelt büntetni; 

b) “ossis fractio”: csonttörés, melyet a törvény tarifális büntetéssel sújtott, azt is 

figyelembe véve, hogy szabad ember vagy rabszolga csontját törték-e el; 

c) “iniuria alteri factum”: valószínűleg az enyhébb testi sértések tartoztak ide, 

melyek büntetése egyaránt 25 as megfizetése volt. 

Amint SÓLYOM LÁSZLÓ rámutat, jól látszik e konkrétan meghatározott 

tényállásokból (főként a csonttörés elkövetési módjának pontos rögzítéséből – 

manu fustive), hogy a XII táblás törvény korában még nem létezett általános 

iniuria-fogalom. Emellett az is megállapítható, hogy az ősi törvény 

rendelkezéseiben nyoma sincs szubjektív felelősségi feltételnek.742 

 

                                                        
739 MOMMSEN (115) 784 és 825. 
740 PÓLAY (129) 323. 
741 Gai. 3,223. Paulus e tényállásokon kívül még idesorolja a gúnydalok (carmina famosa) nyilvános 
éneklését, ami eredetileg ártó varázslást jelenthetett, s amit halállal büntettek (PS. 5,4,6). 
742 SÓLYOM (155) 223. 
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2. A XII táblás törvény szabályai számos problémát felvetettek. A talio-

büntetés hamar túlhaladottá vált, s több esetben végrehajthatatlannak bizonyult: 

ha például olyan személy követett el tagcsonkítást más gyermekén vagy 

rabszolgáján, aki saját gyermekkel vagy rabszolgával nem rendelkezett, a talio-

elv alkalmazására nem volt lehetőség. A pénzromlás következtében a tarifális 

büntetések szintén elavultak, amit az arcátlan L. Veratiusról szóló anekdota fejez 

ki legjobban.743 Az enyhébb személysértések körében az infláción kívül további 

problémát okozott a törvény túlzottan általános fogalmazása és a bírói mérlegelés 

kizártsága: gondoljunk arra, hogy egy enyhe pofon és egy mély kardvágás 

büntetése a XII táblás törvény alapján egyaránt 25 as megfizetése volt. 

 Mindezekre a problémákra megoldást kívánt nyújtani a praetor, mikor 

jogfejlesztő tevékenysége során kialakította az iniuria delictumának új szabályait. 

LENEL744 és LÜBTOW745 szerint a Kr. e. II. század első felében, PLESCIA746 szerint 

pedig még korábban, Kr. e. 208-206 körül adták ki azt a hirdetményt (edictum 

generale de iniuriis aestimandis), mely módosította és egységesítette a 

bűncselekmény különböző szankcióit: a sértett a számára biztosított 

büntetőkeresettel (actio iniuriarum) egy általa megfelelőnek tartott összeget 

követelhetett az elkövetőtől, a büntetés végső összegét pedig a bíró határozta 

meg a követelt összeg keretén belül (actio aestimatoria).747 

Ezt követően a praetorok hirdetményeik által további tényállásokat 

minősítettek iniuriának. A Kr. e. II. század második felében kibocsátott edictum 

de convicio büntetni rendelte azt, aki többek társaságában más személye ellen 

irányuló “fülsértő macskazenét” (convicium) rendezett.748 A röviddel később 

született edictum de adtemptata pudicitia értelmében iniuriát követett el az, aki 

egy tiszteletreméltó mater familias vagy egy 17 évet be nem töltött szabad 

születésű fiú (praetextatus) vagy hajadon leány (praetextata) kísérőjét elcsalta, s 

                                                        
743 Gell. 20,1,13. 
744 LENEL (81) 398. 
745 LÜBTOW (98) 94. 
746 PLESCIA (124) 282. 
747 Gai. 3,224. Mivel a kereset célja személyes jellegű elégtétel volt, kizárólag a sértett indíthatta meg, 
halála esetén örökösei a tettes ellen nem léphettek fel (actio vindictam spirans). 
748 Ulp. D. 47,10,15,2. 
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így az illetőt a kísérettől megfosztotta, vagy a nevezettet megszégyenítő 

szavakkal “leszólította”, ill. az utcán szótlanul, mintegy tüntetőleg követte.749 A 

személysértéssel kapcsolatos negyedik praetori hirdetmény kibocsátása 

PLESCIA750 szerint a Kr. e. I. század legelejére tehető: e jogforrás (edictum ne 

quid infamandi causa fiat) alapján perelhetővé vált az a személy, aki egyéb 

módon – aut re aut verbis – bemocskolta egy családfő jó hírét, becsületét 

(infamatio).751 

 

 

B) A crimen iniuriae tényállásai 

 

1. A polgárháborúk idején sokszor teljes zűrzavar és anarchia uralkodott 

Rómában. Az államhatalom jelentősen meggyengült, és így a bűncselekmények 

elkövetőinek felelősségre vonása sokszor elmaradt, sőt több esetben maguk az 

állam vezetői nyilvánították jogszerűvé az erőszakot, a politikai ellenfeleikkel 

való véres leszámolást. Az erkölcsi rend teljesen megingott: a politikai feszültség 

soha nem látott indulatokat hozott a felszínre, s rendkívüli mértékben 

megnövekedett az erőszakos cselekmények száma. 

 Mindez szükségessé tette az iniuriára vonatkozó jogszabályok 

módosítását, amit a Kr. e. 81-ben alkotott lex Cornelia de iniuriis valósított meg. 

Sulla e törvénye tovább szélesítette a bűncselekmény tényállásainak körét, 

bizonyos tényállásokat közbűncselekménnyé (crimen iniuriae) nyilvánított, és 

ezek elbírálására önálló törvényszéket (quaestio de iniuriis) állított fel. 

 “Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarum agere volet ob eam 

rem, quod se pulsatum verberatumve domumve suam vi introitam esse dicat. (…) 

Lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus, 

                                                        
749 Gai. 3,220; Ulp. D. 47,10,15,15-24. 
750 PLESCIA (124) 283. Az edictum kibocsátásának időpontját LÜBTOW is a sullai dictaturát megelőző 
időkre teszi [(98) 96.]. 
751 Ulp. D. 47,10,15,25. Ezt az edictumot a Kr. e. I. század folyamán még további négy iniuriával 
kapcsolatos hirdetmény követte (edictum de iniuriis quae servis fiunt; edictum de noxali iniuriarum 
actione; edictum si ei, qui in alterius potestate erit, iniuriis facta esse dicetur; edictum de contrario 
iniuriarum iudicio). 
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verberatusve, domusve eius vi introita sit” – írja Paulus.752 “Mixto iure actio 

iniuriarum ex lege Cornelia constituitur, quotiens quis pulsatur verberaturve 

cuius domus vi introitur” – olvashatjuk a szintén Paulusnak tulajdonított 

Sententiarum libriben.753 Hasonló rendelkezéseket találhatunk Iustinianus 

Institutióiban is: “lex Cornelia de iniuriis loquitur et iniuriarum actio 

introduxerit, quae competit ob eam rem, quod se pulsatum quis verberatumve 

domumve suam vi introitum esse dicat.”754 Ezek szerint Sulla törvénye alapján 

három esetben lehetett pert indítani: megverés (verberatio), taszigálás (pulsatio) 

és erőszakos magánlaksértés (domum vi introire) esetén. 

 

 2. Helyesen írja MOMMSEN,755 hogy a pulsare igét az iniuria-tényállások 

körében már a lex Cornelia megalkotása előtt is használták, mivel e kifejezés már 

a Kr. e. 86-82 közötti években készült Auctor ad Herennium szövegében is 

szerepel: “iniuriae sunt, quae aut pulsatione corpus, aut convicio aures aut 

aliqua turpitudine vitam cuiuspiam violant.”756 A verberare ige viszont – amint 

PÓLAY rámutat – feltehetőleg a lex Corneliában fordult elő először.757 

 A verberatio és a pulsatio közti különbségre vonatkozóan Ulpianus szerint 

helyes Aulus Ofilius jogtudós azon megállapítása, amely szerint az előbbi 

magatartás fájdalommal járó, míg az utóbbi fájdalom nélküli bántalmazást jelent: 

“inter pulsationem et verberationem hoc interest, ut Ofilius scribit: verberare est 

cum dolore caedere, pulsare sine dolore.”758 PLESCIA szerint a pulsatio puszta 

kézzel való bántalmazást ill. rugdosást jelentett, míg a verberatio valamilyen 

eszköz használata útján valósult meg.759 Ez nem tűnik valószínűnek, hiszen 

nyilvánvaló, hogy puszta kézzel is lehet fájdalmat okozni, s így e magyarázat 

nincs összhangban Ofilius álláspontjával. Elfogadhatóbbnak tűnik ezért 

                                                        
752 D. 47,10,5 pr. 
753 PS. 5,4,8. 
754 Inst. 4,4,8. 
755 MOMMSEN (115) 791. 
756 Auct. ad Her. 4,25,35. 
757 PÓLAY (128) 61. 
758 D. 47,10,5,1. 
759 PLESCIA (124) 280. 
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MOMMSEN nézete, aki a pulsare igét a stoßen, a verberare igét pedig a schlagen 

igével fordítja németre.760 Míg tehát a verberatio verést, ütlegelést jelentett – ami 

puszta kézzel éppúgy megvalósulhatott, mint bottal vagy más eszközzel –, a 

pulsatio a sértett lökdösését, taszigálását jelentette. 

Úgy tűnik, hogy az említett két tényállás magába olvasztotta a XII táblás 

törvény három tényállását, s az arculütéstől, lökdöséstől, taszigálástól a 

csonttörésen át a tagcsonkításig átölelte a mai értelemben vett tettleges 

becsületsértés és testi sértés valamennyi esetét, amint erre Ulpianus is rámutat: 

“Apparet igitur omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri.”761 

Ebből következően téves REIN azon álláspontja, amely szerint a lex Cornelia 

csak az iniuria durva (atrox) eseteivel foglalkozott.762 

  

3. A fizikai bántalmazás esetei mellett a törvény egy újabb tényállást is 

megfogalmazott, s büntetőjogi védelem alá vette a pater familias házjogát. 

Helyesen mutat rá PÓLAY, hogy ez a tényállás sem teljesen előzmény nélküli, 

hiszen a házközösség Rómában kezdettől fogva szakrális védelemben részesült: a 

családfő és háznépének lakóhelye ősidők óta Ianus isten védelme alatt állott, aki 

a házak ajtajának, kapujának védője volt.763 

 A XII táblás törvény kifejezetten nem rendelkezett a lakóház 

sérthetetlenségéről, de ezt valószínűleg csak azért nem tette, mert a családi otthon 

szentsége az ősi Rómában magától értetődő volt mindenki számára. POLAK764 

szerint a magánlakás sérthetetlenségének alapelve leginkább a törvény alábbi 

szabályaiból tűnik ki: perbehívás (in ius vocatio) során erőszakot is lehetett 

alkalmazni, de az adós házába – annak akarata ellenére – ilyenkor sem volt 

                                                        
760 MOMMSEN (115) 791. A HEUMANN–SECKEL-szótár lényegében nem tesz különbséget a két kifejezés 
között, amikor a verberare igét a prügeln, a pulsare igét pedig a schlagen szóval fordítja németre [(56) 
478 ill. 618.]. 
761 D. 47,10,5 pr. 
762 REIN (133) 371. Az “atrox iniuria” fogalma egyébként csak a klasszikus korban alakult ki, s 
tényállásai – amint PÓLAY rámutat [(128) 71.] – már csak azért sem azonosíthatók a lex Cornelia 
eseteivel, mivel az atrox iniuria verbis is elkövethető volt (vö. Gai. 3,225; Ulp. D. 47,10,7,8). 
763 PÓLAY (128) 61. 
764 POLAK (125) 253skk. 
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szabad belépni;765 a kötelességét elmulasztó tanú házába sem volt szabad 

behatolni, az ilyen személyt csak a háza előtt lehetett hangos kiáltozással 

(obvagulatio) felelősségre vonni;766 házkutatást pedig csak rendkívül szigorú 

formaságok betartásával lehetett tartani.767 Ahogy ZLINSZKY rámutat, a 

lakóházba való behatolás közügyben is csak szakrális rítusok keretében volt 

lehetséges, s a magánlakás szakrális védelme miatt volt szimbolikus súlya és 

értelme annak, ha valamely polgár házát a hatóság leromboltatta: ezzel éppen a 

szakrális védettséget számolták fel.768 

 POLAK arra is felhívja a figyelmet, hogy a rómaiak idővel egyre kevésbé 

vették komolyan az ősi szakrális szabályokat. Jól kitűnik ez abból, hogy a 

csészével és köténnyel történő házkutatás előírásait Gaius már nevetségesnek 

tartotta.769 A szakrális normák valószínűleg már Sulla idején sem jelentettek a 

bűnelkövetők számára komoly visszatartó erőt: ezért kellett a lakás 

sérthetetlenségéhez fűződő érdeket a büntetőjog védelme alá vonni.770 

 Amint PÓLAY írja, a házi béke megsértése a sullai “rendcsinálás” idején 

széles tényállást ölelhetett fel.771 Cicero egyik kijelentéséből arra 

következtethetünk, hogy nemcsak az erőszakos behatolás, hanem a 

lakáshasználónak a visszatérésben való erőszakos megakadályozása is 

megvalósította a bűncselekmény törvényi tényállását.772 Az ellen is fel lehetett 

lépni, aki perbehívás céljából lépett be a tulajdonos akarata ellenére idegen 

házba.773 S a törvény alapján valószínűleg nemcsak a háztulajdonosok 

perelhettek, hanem azok is, akik bérlakásban éltek, vagy akik valamilyen 

                                                        
765 “Lex statuit: ex domo in ius educere ne liceat” – írja Quintilianus (Quint. inst. or. 7,8,6). 
766 XII tab. 2,3: “cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.” 
767 XII tab. 8,15/b: “lance et licio”. 
768 ZLINSZKY (175) 110. 
769 Gai. 3,193: “quae res [lex tota] ridicula est.” 
770 POLAK (125) 263. 
771 PÓLAY (128) 84. 
772 Cic. Caec. 12,35: “quaero, si te hodie domum tuam redeuntem coacti homines et armati non modo 
limine tectoque aedium tuarum sed primo aditu vestibuloque prohibuerint, quid acturus sis. Monet 
amicus meus te, L. Calpurnius, ut idem dicas, quod ipse antea dixit, iniuriarum.” 
773 “Qui in domum alienum invito domino introiret, quamvis in ius vocati, actionem iniuriarum in eum 
competere Ofilius ait” – írja Paulus (D. 47,10,23). 
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haszonjog alapján vagy csupán vendégként befogadva ingyenesen laktak idegen 

lakásban.774 

 

4. Ulpianus alábbi sorait érdemes részletesebben is megvizsgálnunk: “si 

quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, 

dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit, vel 

sine nomine, uti de ea re agere liceret; et si condemnatus sit, qui id fecit, 

intestabilis ex lege esse iubetur. Eadem poena ex senatusconsulto tenetur etiam 

is, qui epigrammata, aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit; 

item qui emendum vendendumve curaverit.”775 

MOMMSEN a szövegben szereplő lexet a XII táblás törvénnyel 

azonosítja.776 Ez azonban – ahogy az ausztrál SMITH rámutat – egyáltalán nem 

valószínű, hiszen a Digesta e szakaszai a lex Cornelia de iniuriis 

rendelkezéseivel kapcsolatosak.777 A szövegben szereplő törvény tehát 

egyértelműen a sullai lex de iniuriis.778 

SMITH a szövegből arra következtet, hogy a lex Cornelia de iniuriis azt is 

büntetni rendelte, aki más jó hírét, becsületét sértő “liber”-t készített, szerkesztett 

vagy közzétett; ebben az esetben a marasztalás a törvény értelmében 

intestabilitas-t vont maga után. A sullai törvény rendelkezéseit később egy 

senatusi határozat kiterjesztette a gúnyolódó “carmen”-ekre is. A “liber” 

általában hosszabb terjedelmű írásos mű volt, amit alapvetően olvasásra szántak, 

míg a “carmen” rövidebb terjedelmű kompozíciót jelentett, amit alapvetően 

éneklés vagy szavalás tárgyának szántak, függetlenül attól, hogy szövegét leírták-

e vagy nem.779 

                                                        
774 “Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium; quare sive in propria domu quis 
habitaverit, sive in conducta, vel gratis, sive hospitio receptus, haec lex locum habebit” – írja Ulpianus 
(D. 47,10,5,2); “Domum autem accipimus, sive in propria domo quis habitet sive in conducta, vel gratis 
sive hospitio receptus sit” – olvashatjuk Iustinianus Institutióiban (Inst. 4,4,8). 
775 D. 47,10,5,9-10. 
776 MOMMSEN (115) 800 n. 3. 
777 SMITH (154) 173. 
778 Ulpianus a D. 47,10,5,8-ban idézett mondatában is csak így utal a sullai törvényre: “hac lege”. 
779 SMITH (154) 174skk. 
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LEVY ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedik, hogy a szövegben 

szereplő valamennyi tényállást csak a császárkorban nyilvánították intestabilitas-

szal büntetendővé. A szöveg több helyen is pontosításra szorul: az “uti de ea re” 

kifejezés elől kihagyták a “senatus consulto cautum est” szavakat, s az idézett 

kifejezés után álló “ex lege” szavak átkerültek az “intestabilitas” szó mögé. Az 

eredeti szöveg tehát ez lehetett: “si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem 

scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, 

etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, senatus consultum cautum est, 

uti de ea re ex lege agere liceret et, si condemnatus sit, quid id fecit, intestabilis 

esse iubetur.”780 

Véleményem szerint LEVY álláspontját fogadhatjuk el. Az írásbeli 

becsületsértés ill. rágalmazás Sulla által való büntetendővé nyilvánítása 

összeegyeztethetetlen azokkal a fentebb idézett forráshelyekkel, melyek 

egyöntetűen állítják, hogy a lex Cornelia alapján csak három esetben volt helye 

perindításnak (megverés, taszigálás, erőszakos magánlaksértés). Ha pedig 

figyelembe vesszük a történelmi kor körülményeit, a durva, erőszakos 

cselekmények elszaporodottságát,781 szintén arra a következtetésre juthatunk, 

hogy a dictator valószínűleg nem a gúnyolódó iratok szerzőinek üldözésével 

foglalkozott. 

 

 5. Külön érdemes megvizsgálnunk a lex Cornelia által szabályozott 

bűncselekmények alanyi oldalát. PÓLAY782 és HÖBENREICH783 véleménye szerint 

a törvény alapján csak szándékos elkövetés esetén lehetett eljárást indítani. 

WITTMANN784 ezzel szemben azt állítja, hogy a lex Cornelia büntetését vétkesség 

hiányában is ki lehetett szabni. Nézetem szerint az előbbi álláspont jóval 

meggyőzőbb: kizártnak tartom ugyanis, hogy a sullai törvény a praetori edictum 

                                                        
780 LEVY (85) I. 109. 
781 Ahogy LÁBADY rámutat, a források “kődobálásról, kardcsapásról, ütő- és szúrófegyverek 
használatáról, durvaságokról és emberi kegyetlenkedésekről árulkodnak” [(74) 8.]. Cicero pl. említést 
tesz egy lovagról, akinek a karját levágták, s aki emiatt actio iniuriarum-ot indított (Cic. inv. 2,20). 
782 PÓLAY (128) 61. 
783 HÖBENREICH (60) 278. 
784 WITTMANN (171) 35-36. 
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szubjektív felelősségi rendszerével szemben visszatért volna a XII táblás törvény 

objektív felelősségi szabályaihoz. 

 Egy eljárási norma nagyban megerősíti véleményemet. Ulpianus szerint a 

lex Cornelia de iniuriis lehetővé tette, hogy a vádló a per során felkínálhassa a 

vádlottnak, esküdjön meg rá, hogy nem követett el személysértést: “hac lege 

permittitur actori iusiurandum deferre, ut reus iuret, iniuriam se non fecisse.”785 

ZUMPT szerint a perben a sértő szándék hiányát lehetett esküvel (iusiurandum 

delatum) bizonyítani.786 Ilyen szándék hiányában tehát valószínűleg nem valósult 

meg crimen iniuriae. 

 

 

C) A quaestio de iniuriis 

 

 1. A lex Cornelia de iniuriis alapján indítható eljárásról szóló forrásaink 

rendkívül hézagosak és ellentmondásosak. Évszázadok óta vita tárgyát képezi, 

hogy a törvény előírásai szerint formuláris vagy quaestiós eljárásnak volt-e 

helye: míg a glosszátorok az előbbi nézetet képviselték, CUIACIUS az utóbbi 

álláspontra helyezkedett.787 A tudományos vita e problémával kapcsolatban máig 

nem zárult le. 

 A források terminológiája – elsősorban az “actio” és az “agere” 

kifejezések használata – valóban magánjogi peres eljárás képzetét kelti. Helyesen 

mutat rá azonban PUGLIESE788 arra, hogy a quaestiós eljárások körében szintén 

használták ezeket a fogalmakat: a questio de repetundis eljárását szabályozó lex 

Acilia szövegében mind az “actio”,789 mind az “agere”790 kifejezés többször 

előfordul. 

                                                        
785 D. 47,10,5,8. 
786 ZUMPT (177) II/2. 47. 
787 Vö. VÖLKL (167) 564.: “muß man den Eindruck gewinnen, daß es zwei Hauptströmungen gegeben 
hätte, die einander diametral gegenüberstanden: Eine, die im Ausschluß ab die Glossatoren im 
Rechtsmittel der lex Cornelia de iniuriis ein iudicium privatum des Formularverfahrens, und eine andere, 
die im Gefolge von Cuiacius ein iudicium publicum des Quästionenverfahrens angenommen hat.” 
788 PUGLIESE (131) 134. 
789 Lex Acilia 56 és 75. 
790 Lex Acilia 32 és 73. 
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 A magánjogi eljárás mellett érvelők (így pl. MANFREDINI791) leginkább 

arra hivatkoznak, hogy a lex Cornelia de iniuriis alapján csak a sértett 

perelhetett.792 Úgy tűnik, hogy Sulla még a praetori edictum szabályainál is 

szigorúbban korlátozta az aktív legitimációt: abban az esetben, ha egy filius 

familias-t ért sérelem, a lex Cornelia alapján a pater familias nem perelhetett, 

csak a fiú, holott a praetori szabályok szerint ilyenkor a családfőt megillette a 

keresetindítás joga.793 A perlési jog korlátozása valóban nem volt jellemző a 

törvényszéki eljárásra: a quaestiók előtt általában – bizonyos korlátok között – 

bármely polgár (quivis de populo) felléphetett vádlóként. PUGLIESE794 szerint 

azonban ez sem zárja ki azt, hogy a sullai törvény alapján quaestiós eljárásnak 

volt helye: a vádlóként felléphető személyek körét a lex Acilia is a sértettekre 

korlátozta.795 

 Első látásra az a szabály is magánjogi perre utal, amely lehetővé teszi, 

hogy a lex Cornelia alapján indítható eljárásban procurator, vagyis perbeli 

képviselő vegyen részt.796 A törvényszékek előtt képviseletnek általában valóban 

nem volt helye:797 az oratorok csupán perbeszédet tarthattak a felek helyett.798 Ez 

alól a szabály alól is volt azonban kivétel: a lex Acilia a vádbeli képviseletet 

lehetővé tette.799 Helyesen mutat rá VÖLKL,800 hogy ha a lex Cornelia alapján 

formuláris pert lehetett volna indítani, a képviselet lehetővé tétele teljesen 

felesleges lett volna, hiszen a praetori perrend megengedte a képviseletet.801 

                                                        
791 MANFREDINI (102) 217skk. 
792 Vö. Ulp. D. 47,10,5 pr. 
793 “Illud quaeritur, an pater filiofamilias iniuriam passo ex lege Cornelia iniuriarum agere possit. Et 
placuit non posse, deque ea re inter omnes constat; sed patri quidem praetoria iniuriarum actio competit, 
filio vero legis Corneliae” – mondja Ulpianus (D. 47,10,5,6). 
794 PUGLIESE (131) 134. 
795 “Quoi socium nominisve Latini exterarumve nationum … ablatum captum coactum conciliatum 
aversumve siet: de ea re eius petitio nominisque delatio esto” – mondja a törvény (lex Acilia 1-3). 
796 “Ad actionem iniuriarum ex lege Cornelia procurator dari potest” – írja Paulus (D. 3,3,42,1). 
797 “Ad crimen iudicii publici persequendum frustra procurator intervenit” – mondja Papinianus (D. 
48,1,13,1). Hasonlóan vélekedik Paulus is: “Neque accusator per alium accusare, neque reus per alium 
defendi potest” (PS. 5,16,11). 
798 Vö. ZLINSZKY (177) 62. 
799 “Sei quis ali]eno nomin[e … ex h. l. petere nomenve deferre volet, de ea re eius petitio nominisque 
delatio esto]” – olvashatjuk a törvény szövegében (lex Acilia 6). 
800 VÖLKL (167) 572. 
801 Vö. Gai. 4,82skk. 
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 Mindezek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a formuláris 

eljárás melletti érvek nem elég szilárdak. Ha a forrásokat tovább vizsgáljuk, 

tovább erősödik az az álláspontunk, hogy a lex Cornelia alapján quaestiós 

eljárásnak volt helye. 

 Ulpianus szerint a sullai törvény értelmében nem járhatott el az ügyben 

bíróként a sértett apósa, veje, mostoha apja, mostoha fia, testvérének fia, 

valamint aki ezekkel közelebbi rokonságban, sógorságban állt, továbbá a sértett 

szülőjének ill. magának a sértettnek a patronusa: “Qua lege cavetur, ut non 

iudicet, qui ei, qui agit, gener, socer, vitricus, privignus sobrinusve est, propiusve 

eorum quemquam ea cognatione affinitateve attinget, quive eorum eius 

parentisve, cuius eorum patronus erit.”802 Amint PUGLIESE803 rámutat, a lex 

Acilia ugyanezeket a személyeket zárta ki a quaestio de repetundis 

esküdtbíráinak köréből.804 E párhuzam egyértelműen arra utal, hogy a crimen 

iniuriae eseteit a crimen repetundarum eseteihez hasonlóan szintén egy quaestio 

bírálta el. Magánjogi ügyekben egyébként a peres féllel fennálló legközelebbi 

rokonság sem jelentett a bíróra nézve kizáró okot: “In privatis negotiis pater 

filium, vel filius patrem iudicem habere potest” – írja Africanus.805 

Venuleius Saturninus szerint Sulla törvénye alapján rabszolgával szemben 

nem lehet a vádat elfogadni, a rabszolgákat ugyanis rendkívüli eljárás során 

súlyosabban kell büntetni: “Item Cornelia iniuriarum servum non debere recipi 

reum, Cornelius Sulla auctor fuit, sed durior ei poena extra ordinem 

imminebit.”806 A “reum recipere” kifejezés – amint PUGLIESE807 írja – a 

quaestiós eljárások során használt szakkifejezés volt:808 annyit jelentett, hogy az 

adott törvényszék elnöke a vádemelés személyi és tárgyi feltételeinek 

megvizsgálása után jogilag elfogadhatónak találta a vádat. E terminus technicus 

                                                        
802 D. 47,10,5 pr. 
803 PUGLIESE (131) 136. 
804 Lex Acilia 22: “dum nei quis ioud]ex siet, quoi is queive ei, quei petet, gener socer vitricus privignusve 
siet, queive ei sobrinus [siet propiusve eum ea cognatione attingat…” 
805 D. 5,1,77. 
806 D. 48,2,12,4. 
807 PUGLIESE (131) 122. 
808 Vö. Ven. Sat. D. 48,2,12,1: “in reos recepti uti possunt”; Pap. D. 48,3,2,2: “rei non recipiuntur”; Pap. 
D. 48,5,11,2: “inter reas adulterii recepta esset”; Pap. D. 48,5,39,2: “inter reos recipi postulat.” 
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tehát kétségtelenül quaestiós eljárásra utal. Helyesen látja VÖLKL,809 hogy e 

kitételnek sem lenne értelme, ha a lex Cornelia alapján formuláris eljárásnak lett 

volna helye: abban az esetben ugyanis, ha rabszolga volt az elkövető, a praetori 

perrend szerint – mint tudjuk – noxalis actiót lehetett indítani a szolga ura 

ellen.810 

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a lex Cornelia de iniuriis alapján egy 

quaestio előtti vádemelésnek volt helye, s így az eljárás – annak ellenére, hogy 

kizárólag a sértett léphetett fel vádlóként, s hogy lehetőség volt a perben 

képviseletre – a iudicia publica sorába tartozott. Helyesen foglal állást tehát 

LÁBADY, amikor Sulla eljárási reformjának lényegét abban látja, hogy magánvád 

alapján induló “közpert” intézményesített.811 

 

2. Miután tisztáztuk, hogy a crimen iniuriae elbírálása quaestiós eljárás 

útján történt, azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen törvényszék járt el ilyen 

ügyekben. 

KUNKEL,812 KEAVENEY,813 SANTALUCIA814 és a JOLOWICZ–NICHOLAS-féle 

kézikönyv815 szerint a quaestio de iniuriis nem állandó, hanem csak egy esetről-

esetre felállított, ad hoc bíróság volt. Ez az álláspont véleményem szerint erősen 

vitatható. A közbűncselekmények között ugyanis valószínűleg a crimen iniuriae 

volt az egyik leggyakoribb (minden bizonnyal többször követtek el testi sértést, 

mint pl. crimen maiestatis-t); ebből pedig az következik, hogy e bűntett 

elbírálására egy állandó törvényszék felállítása mindenképpen indokolt kellett 

hogy legyen. 

KUNKEL816 és CLOUD817 azt is lehetségesnek tartja, hogy a személysértési 

ügyekben állandó, de nem önálló bíróság járt el: a crimen iniuriae elbírálása a 
                                                        
809 VÖLKL (167) 582. 
810 Vö. Gai. 4,75skk. 
811 LÁBADY (74) 7 n. 82. 
812 KUNKEL (70) 59. 
813 KEAVENEY (65) 177. 
814 SANTALUCIA (145) 152-153. 
815 JOLOWICZ–NICHOLAS (61) 320. 
816 KUNKEL (70) 59. 
817 CLOUD (31) 525. 
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quaestio de sicariis et veneficis hatáskörébe tartozott. Nézetem szerint ez az 

álláspont sem megalapozott. Sulla törvénye a bűncselekmény elbírálásával 

kapcsolatosan – mint már láthattuk – olyan speciális eljárási szabályokat 

állapított meg, melyek egy önálló törvényszék létezésére engednek következtetni. 

 

 

D) A crimen iniuriae büntetése 

 

 1. A Sententiarum libri tanúsága szerint a crimen iniuriae büntetése a 

posztklasszikus korban száműzetés, illetőleg bányamunkára vagy közmunkára 

ítélés volt: “…poena vindicetur exilii aut metalli aut operis publici.”818 Arra 

nézve azonban semmilyen utalás sincs a forrásokban, hogy Sulla milyen 

büntetést írt elő eredetileg e bűncselekmény elkövetőivel szemben. 

 REIN véleménye szerint a büntetés már Sulla korában is száműzetés 

(aquae et ignis interdictio) lehetett.819 Ezt PÓLAY is elképzelhetőnek tartja: “a 

száműzetés (exilium), a bányamunkára (metallum) vagy közmunkára (opus 

publicum) való ítélés – ha Sulla az erőszakoskodók megfékezésére példát akart 

statuálni – nem látszik aránytalannak. Különben is, ha ilyen büntetések a 

posztklasszikus korban a lex Cornelia de iniuriishez fűződhettek, miért ne 

fűződhettek volna éppen Sulla »rendcsinálása« idején is ahhoz.”820 Véleményem 

szerint ezt az álláspontot semmiképpen sem fogadhatjuk el. A bányamunkára ill. 

közmunkára való ítélés ugyanis csak a császárkori büntetőjogban jelent meg; 

ilyen szankciót a köztársaság idején nem alkalmaztak.821 A száműzetés pedig az 

esetek többségében (pl. egy pofon miatt) túlzottan szigorú büntetés lett volna. 

 

 2. A bűncselekmény büntetése ezért – amint LINTOTT,822 WITTMANN823 és 

SANTALUCIA824 írja – csak pénzbüntetés lehetett. MOMMSEN,825 HITZIG826 és 

                                                        
818 PS. 5,4,8. 
819 REIN (133) 373. 
820 PÓLAY  (128) 67. 
821 Vö. ZLINSZKY (174) 94. 
822 LINTOTT (98) 125. 
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STEINWENTER827 szerint e pénzbüntetés egy – a törvényben pontosan 

meghatározott – fix összeg volt, míg ZUMPT,828 PUGLIESE,829 KUNKEL,830 

LÜBTOW,831 BEHRENDS,832 VÖLKL833 és HAGEMANN834 szerint a büntetés 

összegét – a praetori edictum szabályaihoz hasonlóan – becsléssel állapították 

meg. Véleményem szerint az utóbbi álláspont fogadható el. A tarifális büntetés 

ugyanis óriási visszalépést jelentett volna a praetori újításokhoz képest: az eltérő 

súlyú cselekmények (pl. egy arculütés és egy maradandó fogyatékosságot okozó 

testi sértés) mindenképpen eltérő összegű pénzbüntetés kiszabását indokolták. A 

differenciálás legegyszerűbb módja pedig csakis a becslő eljárás lehetett. 

Helyesen írja VÖLKL,835 hogy az aestimatiót nem a sértett, hanem az esküdtszék 

tagjai végezték: az eljárás tehát valószínűleg ugyanúgy történt, mint a crimen 

repetundarum eseteiben.836 

 Felmerül a kérdés, hogy kit illetett az elkövetőre kiszabott pénzbüntetés 

összege? A legtöbb romanista (így pl. KUNKEL,837 VÖLKL838 és SANTALUCIA839) 

azt az álláspontot képviseli, hogy a multa összegét – vagy legalább is annak egy 

részét – a sértett kapta meg. Ezzel teljes mértékben egyetérthetünk, hiszen ha a 

büntetés teljes egészében az államkincstárt gazdagította volna, a sértettnek nem 

állt volna érdekében a quaestio előtti vádemelés.840 Másrészt a fentiekben már 

                                                                                                                                                                  
823 WITTMANN (171) 35. 
824 SANTALUCIA (145) 152. 
825 MOMMSEN (115) 804. 
826 HITZIG (58) 76. 
827 STEINWENTER (156) 1556. 
828 ZUMPT (177) II/2. 50. 
829 PUGLIESE (131) 141. 
830 KUNKEL (70) 59. 
831 LÜBTOW (98) 97. 
832 BEHRENDS (16) 116. 
833 VÖLKL (167) 603. 
834 HAGEMANN (48) 64. 
835 VÖLKL (167) 562. 
836 Vö. lex Acilia 58-59. 
837 KUNKEL (70) 59. 
838 VÖLKL (167) 603. 
839 SANTALUCIA (145) 152. 
840 Az sem tűnik viszont valószínűnek, hogy a büntetés teljes összege a vádlóként fellépő sértettet illette. 
Gondoljunk arra, hogy az eljárás “közper” volt, valamint arra, hogy a dictator az új eljárás bevezetésekor 
vélhetően az állami bevételeket is igyekezett növelni. 
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láthattuk, hogy Sulla a crimen iniuriae szabályainak kialakításakor számos 

elemet átvett a crimen repetundarum elbírálására vonatkozó normák közül. 

Valószínű, hogy a sértettek anyagi elégtételben való részesítése is hasonlóan 

alakult a két crimen esetében. 

 

 3. Végül a teljesség kedvéért érdemes említést tenni HITZIG,841 LÜBTOW842 

és LÁBADY843 azon nézetéről is, amely szerint a lex Cornelia a pénzbüntetés 

mellett intestabilitas-t is kilátásba helyezett a crimen iniuriae elkövetőivel 

szemben. E feltevés – amint arra PÓLAY is rámutat – nem fogadható el.844 Az 

intestabilitas-t mint további szankciót valószínűleg az az Augustus-korabeli 

senatus consultum vezette be, amely a crimen iniuriae tényállásait az írásbeli 

becsületsértés és rágalmazás eseteivel kibővítette.845 

 

E) A keresetek közötti választás lehetősége 
  

1. Ulpianus azt írja, hogy Septimius Severus császár egyik leirata szerint a 

személysértés minden esetében – beleértve a legdurvább magatartásokat is – 

helye van magánjogi keresetnek: “Posse hodie de omni iniuria, sed et de atroci 

civiliter agi, imperator noster rescripsit.”846 GIRARD ebből arra következtet, hogy 

Septimius Severus előtt nem lehetett az iniuria bármely esetében civiliter perelni; 

a lex Cornelia tehát feltehetőleg kizárta azt, hogy tettleges bántalmazás esetén 

magánjogi pert indítsanak: ezekben az esetekben kizárólag a quaestio de iniuriis 

előtt lehetett vádat emelni.847 Ezt az álláspontot számos kutató (így pl. LENEL,848 

                                                        
841 HITZIG (58) 76. 
842 LÜBTOW (98) 98. 
843 LÁBADY véleménye szerint a sullai törvény az intestabilitas-t főbüntetésként mondta ki, míg a 
bűncselekmény súlyával arányban álló pénzbüntetés csupán mellékbüntetés volt [(74) 8.]. 
844 PÓLAY (128) 67 és 78. 
845 Vö. Ulp. D. 28,1,18,1: “si quis ob carmen famosum damnetur, senatusconsulto expressum est, ut 
intestabilis sit…” 
846 D. 47,10,7,6. 
847 GIRARD (42) 279. 
848 LENEL (81) 397. 
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STRACHAN-DAVIDSON,849 PUGLIESE,850 POLAK851 és LÜBTOW852)  cáfolta, 

rámutatva arra, hogy mind Labeo,853 mind Gaius854 világosan kifejezésre juttatja, 

hogy korukban – vagyis a Sulla dictaturáját követő és Septimius Severus 

uralkodását megelőző időkben – testi sértés esetén a praetori edictum által 

biztosított actio iniuriarum megindítását semmiféle jogszabály nem zárta ki. A 

császári rescriptum tehát valószínűleg nem egy Sulla által eltörölt jogosultságot 

állított vissza, hanem csupán megerősítette a korábbi jogszabályok 

rendelkezéseit. 

 

 2. Testi bántalmazás esetén ezek szerint mind a praetori edictum, mind 

Sulla törvénye alapján helye volt perindításnak.855 Kérdéses, hogy a két keresetet 

halmozva is meg lehetett-e indítani, vagy azok kölcsönösen kizárták egymást? A 

legtöbb szerző (így pl. PUGLIESE,856 LÜBTOW,857 SANTALUCIA858 és 

HAGEMANN859) az utóbbi álláspontra helyezkedik. Paulus szavaiból valóban arra 

következtethetünk, hogy a kétféle actio iniuriarum halmozásának nem volt 

helye: “Plane si actum sit publico iudicio, denegandum est privatum; similiter ex 

diverso.”860 

 Sulla korában tehát verberatio és pulsatio esetén a sértett szabadon 

választhatott, hogy igényét magánjogi perben vagy quaestiós eljárás útján 

érvényesíti. E választási lehetőség valószínűleg később fokozatosan egyre 

szélesebb tényálláskörre kiterjedt, míg a fejlődési folyamat végén – a iustinianusi 

korban – kialakult az az elv, amelynek értelmében a sértett minden iniuria-
                                                        
849 STRACHAN-DAVIDSON (157) I. 220. 
850 PUGLIESE (131) 152skk. 
851 POLAK (125) 264. 
852 LÜBTOW (98) 100. 
853 Ulp. D. 47,10,7,1. 
854 Gai. 3,224. 
855 PÓLAY is erre a következtetésre jut: “testi sértés, bántalmazás esetén akár a quaestio előtt léphetett fel 
a sértett, mint vádló, akár a polgári bíróság előtt, mint felperes. Az előbbi esetben iudicium publicumról, 
az utóbbiban iudicium privatumról van szó” [(128) 68.]. 
856 PUGLIESE (131) 152. 
857 LÜBTOW (98) 100. 
858 SANTALUCIA (145) 153. 
859 HAGEMANN (48) 64. 
860 D. 47,10,6. 
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tényállás esetén választhatott a civilis és a criminalis perút között: “In summa 

sciendum est, de omni iniuria cum, qui passus est, posse vel criminaliter agere 

vel civiliter.”861 

 

 

 F) A törvény jelentősége 

 

 1. A római polgárok kezdetben – az önhatalom eszközei mellett – 

kizárólag legis actiós eljárás útján érvényesíthették jogaikat. A Kr. e. II. század 

közepén jelentős változást hozott a lex Aebutia de formulis, mely a polgárok 

számára lehetővé tette a praetori perrend alkalmazását. A polgárok ezután a legis 

actiók végleges eltörléséig (Kr. e. 17, lex Iulia iudicorum privatorum) szabadon 

választhattak a civiljogi és a formuláris eljárás között. Mivel az utóbbi perrend 

szabályai az előbbinél jóval fejlettebbek és rugalmasabbak voltak, a legis actiók 

alkalmazása Sulla korára már jórészt kikophatott a gyakorlatból. 

 Sulla törvénye az iniuria miatti eljárások körében hasonló jelentőséggel 

bírhatott, mint a lex Aebutia: a sétettek számára lehetővé tette egy fejlettebb 

eljárási rend alkalmazását. Helyesen mutat rá VÖLKL862 és SANTALUCIA,863 hogy 

a lex Cornelia nagy újítása az eljárás egyszerűbbé tétele volt. A formuláris 

eljárást – a civiljogi perhez hasonlóan – csak az alperes jelenlétében lehetett 

lefolytatni, s az alperes megjelenéséről a felperesnek kellett gondoskodnia. A 

quaestiós eljárás esetében ezzel szemben a vádlott a törvényszék elnökétől 

idézést kapott, s távolmaradása nem akadályozta meg az ügy tárgyalását és a 

büntetés kiszabását. 

  

2. A quaestiós eljárás emellett más előnnyel is járt a sértett számára. Ha a 

formuláris perben elmarasztalt alperes harminc napon belül nem fizette meg 

önként a poena összegét, a felperesnek újabb pert kellett ellene indítania (actio 

iudicati). A quaestiós eljárásban kiszabott pénzbüntetés végrehajtása ezzel 
                                                        
861 Inst. 4,4,10. 
862 VÖLKL (167) 604skk. 
863 SANTALUCIA (145) 153. 
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szemben nem igényelt újabb pert. VÖLKL véleménye szerint a végrehajtás a lex 

Cornelia alapján úgyanúgy történhetett, mint a lex Acilia szerint.864 Az utóbbi 

törvény értelmében a terheltnek rögtön elítélése után kezeseket kellett állítania, 

ha nem tudott, eladták bizonyos vagyontárgyait, s a vételárból kielégítették a 

sértettet.865 Mivel e szabályok a sértett számára fontos előnyt jelentettek, a 

quaestiós eljárás idővel valószínűleg éppúgy kiszorította a formuláris eljárást, 

mint ahogy az korábban a civiljogi perrendet. 

  

3. A császárkorban aztán további jelentős változások történtek mind a 

magánjog, mind a közjog terén: a formuláris eljárást felváltotta a császári 

perrend, s a quaestiókat is felszámolták. A cognitiós magánjogi perben az alperes 

jelenléte már nem képezte az ügy tárgyalásának feltételét.866 A criminalis perút 

tehát ebből a szempontból már nem jelentett előnyt a sértettek számára. A 

posztklasszikus korban emellett a crimen iniuriae büntetése a császári 

abszolutizmus brutalitása867 következtében jóval súlyosabbá vált: az elkövetőket 

pénzbüntetés helyett főbenjáró büntetéssel sújtották.868 A sértettek számára ez 

inkább hátrányt jelentett, hiszen így anyagi elégtételben nem részesültek. PÓLAY 

szerint ez volt az oka annak, hogy Iustinianus minden iniuria-tényállás esetén 

megengedte a sértett számára a civilis és a criminalis perút közötti szabad 

választást.869 

 

 

G) Az erőszakos cselekmények további terjedése 

 

A sullai törvény jelentős újításai ellenére sem érte el célját. A közrendet a 

dictator csak kivételes hatalma által tudta fenntartani, s lemondása után újra 

                                                        
864 VÖLKL (167) 562sk. 
865 Lex Acilia 57skk. 
866 Vö. PS. 5,5,6. 
867 Vö. PÓLAY (128) 93 ill. 101. 
868 Vö. PS. 5,4,4; 5,4,8; 5,4,11; 5,4,14-17; 5,4,22. 
869 PÓLAY (128) 105. 



 163 

anarchikus állapot alakult ki Rómában: az erőszakos cselekmények száma ismét 

ugrásszerűen emelkedett. 

Mindez szükségessé tette, hogy újabb jogszabályokat alkossanak a 

közrend és a közbiztonság védelme érdekében. Kr. e. 76-ban L. Licinius Lucullus 

praetor edictumában új büntetőkeresetet (actio vi bonorum raptorum) biztosított 

a fegyveres csoportok által elkövetett rablások megfékezésére.870 Utóbb a rapina 

fogalma alá vonták a fegyver nélkül csoportosan elkövetett, majd a magányosan, 

közönséges erőszakkal megvalósított rablást is. Az erőszakos cselekmények 

megfékezésére emellett több törvény is született a sullai dictaturát követő 

évtizedek alatt. ROTONDI871 szerint Kr. e. 78-63 között hozhatták a lex Plautia de 

vi-t, mely többek között megtiltotta az erőszakkal szerzett dolgok elbirtoklását.872 

E jogszabályt követte Kr. e. 52-ben a Pompeius által alkotott lex Pompeia de 

vi.873 Az erőszakos cselekmények tényállásait és büntetését Kr. e. 46 körül 

valószínűleg Caesar is szabályozta (lex Iulia de vi).874 Végül a vis bűntettének 

legrészletesebb törvényi szabályozása Augustus nevéhez fűződik (Kr. e. 17, lex 

Iulia de vi publica és lex Iulia de vi privata).875 

E jogszabályok megalkotásának szükségességéből arra következtethetünk, 

hogy a köztársasági rend hagyományos keretei között már nem lehetett rendet 

tartani Rómában. Nem csupán Sulla törvényalkotó munkája volt tehát sikertelen, 

hanem az egész köztársasági államforma vált tarthatatlanná. A társadalmi 

problémákat büntetőjogi eszközökkel nem lehetett megoldani. 

 

 

X. 

A reformok összegzése és értékelése 
 

                                                        
870 Vö. Gai. 3,209; Ulp. D. 47,8,2 pr. 
871 ROTONDI (141) 377. 
872 Vö. Gai. 2,45. 
873 Vö. Cic. Mil. 6,15; 26,70; 29,79. 
874 Vö. Cic. phil. 1,9,23. 
875 Vö. PS. 5,26; Coll. 9,2; CTh. 9,10; C. 9,12; D. 48,6-7; Inst. 4,18,8. 
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A) A reformok célja 

 

1. Számos szerző (így pl. CARCOPINO876 és LAU877) álláspontja szerint 

Sulla politikai célja az egyeduralom kialakítása volt. Ezt a nézetet nem 

fogadhatjuk el. Amint Quintilianus írja, Sulla nem a hatalom megszerzéséért 

fogott fegyvert, s ezt leginkább az bizonyítja, hogy leköszönt a dictaturáról: “non 

dominationis causa Sullam arma sumpsisse, argumentum est dictatura 

deposita.”878 Jól látja HEINLEIN, hogy a rendkívüli hatalom nem cél, hanem 

csupán eszköz volt Sulla számára; eszköz ahhoz, hogy “a rábízott feladatot 

végrehajthassa. A rábízott feladat pedig az volt, hogy a rendcsinálás végett neki 

adott egyéb felhatalmazásokat is felhasználván, leginkább mégis megfelelő 

törvények és constitutio által neki tetsző módon a rend és nyugalom tartós 

biztosításáról gondoskodjék…”879 

                                                        
876 CARCOPINO (26) 43. A szerző erre vonatkozó érvelését a recenzens, R. M. HAYWOOD sem tartja 
meggyőzőnek [in: AJPh 53 (1932) 284.]. 
877 LAU (79) 334. 
878 Quint. inst. or. 5,10,71. Annak ellenére, hogy a korábbi dictaturák időtartama alatt a consulok 
tevékenysége mindig szünetelt, Sulla – rögtön hatalomra kerülése után – gondoskodott a következő év 
consulainak megválasztásáról. A Kr. e. 81. év két consula M. Tullius Decula és Cn. Cornelius Dolabella 
lett [vö. BROUGHTON (21) II. 74.]. Sulla a következő évre – dictatori tisztségének érintetlenül hagyásával 
– saját magát és Q. Caecilius Metellus Piust választatta consullá [vö. BROUGHTON (21) II. 79.]. 
Appianosz szerint “talán ekkor született az a most is élő szokás, hogy a római császárok, bár a haza 
számára ők nevezik ki a consulokat, időnként magukat is kijelölik, illendőnek tartván, hogy a legfőbb 
hatalom mellett a consulságot is viseljék” (App. bell. civ. 1,103,479; Hahn I. ford.). A nép ezek után a 
dictatort a Kr. e. 79. évre ismét consullá kívánta választani, Sulla azonban a consulatus újbóli ellátására – 
minthogy ez ellentmondott volna az általa előírt tisztségviselési rendnek – már nem vállalkozott (vö. App. 
bell. civ. 1,103,480). Így a Kr. e. 79. évre a dictator jelöltjeit, P. Servilius Vatiát és App. Claudius 
Pulchert választották consullá [vö. BROUGHTON (21) II. 82.]. Sulla röviddel ezek hivatalba lépése után 
összehívta a népet a Forumra, és bejelentette, hogy lemond dictatori tisztségéről, s bárki kívánságára kész 
számot adni minden tettéről: Appianosz elragadtatással számol be az eseményekről (App. bell. civ. 
1,103,481-483). MOMMSEN a dictatort lemondására tekintettel a politikai önzetlenség terén Washington 
mellé állítja [(113) VI. 210.]. BAKER szerint Sulla már a consullá választása által előkészítette 
lemondását; már akkor kíváncsi volt arra, hogy miként fog az általa teremtett rend önmagában működni: 
dictatori tisztségét ebben és a következő évben csak azért tartotta meg, hogy ha szükségesnek véli, ezen a 
renden kivételes hatalma által még bármikor módosíthasson [BAKER (10) 279.]. CARCOPINO ezzel 
ellentétben azt állítja, hogy Sulla kényszerűségből mondott le hivataláról [(26) 120skk.]. Hasonlóan 
vélekedik MASKIN is: “a sullai rezsim nem volt tartós. Az oppozíció mind erősebbé vált vele szemben még 
a nobilitas körében is, és ebből a sullai alkotmány többi alapjának megőrzése mellett a dictaturáról való 
lemondás volt az egyetlen kiút” [(105) 209.]. LANZANI, bár elismeri, hogy Sulla híveinek száma 
fokozatosan csökkent, míg ellenségeié növekedett [(73) 211skk.], mégis úgy látja, hogy a lemondás 
egyáltalán nem kényszerűségből fakadt: a dictator egyszerűen azért mondott le hivataláról, mert művét 
befejezettnek tekintette [(73) 315skk.]. Ezt az álláspontot osztja HEINLEIN is: “Sulla lemondása azért 
történt, mert feladatát bevégzettnek tartotta” [(54) 339.]. 
879 HEINLEIN (54) 319-320. 
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Sulla célja tehát a köztársasági államrend megszilárdítása, a közrend és 

közbiztonság helyreállítása volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a dictator a 

Gracchusok előtti politikai rendszert kívánta visszaállítani.880 Először is Sullát – 

ahogy HEINLEIN rámutat – “nem egyoldalú pártérdekek irányították”.881 Jól 

kitűnik ez a proscriptiók áldozatainak sorából: a forrásokból kiszűrhetően a 

proscriptiók éle elsősorban a római társadalom két vezető rendjének tagjait, 

vagyis a senatorokat és a lovagokat érte. SCHVARCZ szerint “éppen ez mutatja, 

hogy Sulla mindent inkább kívánhatott kímélgetni, csak nem az úgynevezett 

conservativ elemeket.”882 A dictator pártatlansága jól látszik abból is, hogy saját 

embereivel sem bánt kesztyűs kézzel: Q. Lucretius Ofellát, mint már említettük, 

azonnal kivégeztette, amikor az törvénysértő módon consullá jelöltette magát. 

Másrészt Sulla reformműve számos demokratikus újítást is tartalmazott. 

Igaz, hogy az alkotmányt a senatus tekintélyének helyreállítása által kívánta 

megszilárdítani, de a senatus kibővítését demokratikus úton hajtotta végre, 

amikor a népgyűléssel 300 új senatort választatott, tekintet nélkül az új 

senatorok származására és rangjára. Ezen kívül politikai ellenfeleinek több 

intézkedését érintetlenül hagyta: így például tiszteletben tartotta a 

szövetségesekből lett római polgárok jogait, s nem tett semmiféle közjogi 

különbséget a régi és az új polgárok között. A néptribunusok jogainak 

korlátozását és a gabonaosztás eltörlését sem antidemokratikus intézkedésként 

kell értékelnünk: az előbbi rendelkezés csupán a demagógia letörésére irányult, 

az utóbbi pedig az állam gazdasági stabilitását kívánta helyreállítani. 

Mindezeken túl Sulla olyan reformokat hajtott végre (pl. a quaestorok és a 

praetorok számának növelése, a polgári és a katonai hatalom elválasztása), 

melyek által lehetségessé vált az óriásira nőtt birodalom igazgatási feladatainak 

magas színtű ellátása. A dictator tehát nem a régi, a polgárháborúk előtti rendet 

kívánta visszaállítani, hanem egy olyan új rendet kívánt teremteni, mely 

megfelelt kora kívánalmainak. Erre utal többek között az is, hogy nem rei 
                                                        
880 Vö. MASKIN (105) 207.: “Sulla az optimaták közé tartozott, s valamennyi újítását konzervatív szellem 
hatja át. Újításai a demokrácia ellen irányultak és az volt a céljuk, hogy visszaállítsák azt a rendszert, 
amely Rómában a Gracchusok, sőt még Hortensius törvénye előtt állott fenn.” 
881 HEINLEIN (54) 321. 
882 SCHVARCZ (147) 28. 
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publicae restituendae, hanem rei publicae constituendae dictatorrá választatta 

magát. 

 

2. A köztársasági rend megszilárdítását célzó intézkedések egyik 

legfontosabb részét Sulla büntetőtörvényei alkották. Helyesen látta a dictator, 

hogy jól működő, fejlett állam nem létezhet magas szintű büntetőjogi 

szabályozás nélkül. Reformjainak kidolgozásakor az alábbi célok vezérelték 

Sullát: 

a) a már működő büntetőbíróságok átszervezése, hatáskörük kiterjesztése és új 

törvényszékek felállítása, ezzel összefüggésben a népgyűlések 

büntetőbírósági szerepének további csökkentése, 

b) a bírói kar újjászervezése a szakszerű ítélkezés biztosítása érdekében, 

c) az elkövetők felelősségre vonásának megkönnyítése a büntetőeljárás 

szabályainak módosítása által, 

d) a büntető igazságszolgáltatás zavartalan rendjének biztosítása, a bírói 

korrupció felszámolása, 

e) a korábbi crimenek elkövetési magatartásainak pontosítása, tényálláskörük 

kitágítása és új crimenek kialakítása, 

f) a közrend elleni bűncselekmények felszámolása, a közbiztonság 

megszilárdítása, 

g) az állami vagyon fokozott védelme, a pénzgazdálkodás zavartalanságának 

biztosítása, 

h) a helytartók és más tisztségviselők hatalomgyakorlásának fokozott 

ellenőrzése, 

i) a hivatali munka fegyelmezettségének biztosítása, a katonai 

bűncselekmények megfékezése, s végül 

j) a büntetések szigorítása, fokozva ezáltal a bűntettek elkövetésével szembeni 

visszatartó erőt. 

 

 

B) A reformok összegzése 
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1. A fenti célok megvalósítása érdekében Sulla nyolc törvényt alkotott. A 

lex Cornelia iudiciaria a büntetőbírói hatalmat visszaadta a senatorok kezébe. A 

dictator e rendelkezésével azt kívánta elérni, hogy azok a személyek 

ítélkezzenek, akik e feladat ellátására szakmailag a legmegfelelőbbnek tűnnek. A 

törvény eljárásjogi rendelkezései az egymással szembenálló felek 

esélyegyenlőségét és a bírák felelősségteljes munkáját kívánták biztosítani. Sulla 

az egyes ügyekben eljáró bírák kiválasztásánál alkalmazott, a vádló számára 

jelentős előnyt nyújtó szabályokat (editio) megváltoztatva bevezette a sorsolás 

(sortio) intézményét, ami a reiectio és subsortio lehetővé tételével kiegyenlítette 

a felek helyzetét. Ezzel összefüggésben – az eljárás zavartalansága érdekében – a 

dictator korlátozta a felek által kizárható bírák számát. Az esküdtek 

felelősségteljesebb ítélkezése érdekében pedig a vádlott választására bízta, hogy 

írásbeli vagy szóbeli legyen-e ügyében a döntés. 

 

2. A lex Cornelia de repetundis számos perjogi szabályt (így pl. a 

divinatio és a comperendinatio intézményét) átvett a korábbi törvényekből. A 

bizonyítás könnyítése céljából lehetővé tette, hogy sedületleneket is 

kihallgassanak tanúként. A törvény nemcsak olyan cselekményeket szabályozott, 

amelyeket kizárólag a tartományi lakosok sérelmére lehetett elkövetni: büntetni 

rendelte például azt a tisztségviselőt, aki pénzt fogadott el a bírói ítéletért. A 

crimen repetundarum szankcióját Sulla a korábbi kétszeres pénzbüntetésről két 

és félszeresre emelte. 

  

3. A lex Cornelia de sicariis et veneficis a quaestio de sicariis és a 

quaestio de veneficis összevonásával létrehozta az egységes quaestio de sicariis 

et veneficis-t. Sulla valószínűleg két ilyen törvényszéket is felállított: míg az 

egyik bírói fórum illetékessége Róma és közvetlen környéke területére 

korlátozódott, a másik quaestio a fővároson kívüli itáliai területeken elkövetett 

bűntettek ügyeiben ítélkezett. A törvény alapján nemcsak azt lehetett felelősségre 

vonni, aki erőszakos úton vagy méreggel embert ölt, hanem azt is, aki emberölési 
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vagy lopási célból (hominis occidendi furtive faciendi causa) fegyvert tartott 

magánál, továbbá aki – valószínűleg rablási célból (praede causa) – tűzesetet 

okozott, s aki főbenjáró bűnügyben – akár aktív, akár passzív – vesztegetést 

követett el vagy ilyen ügyben hamis tanúvallomást tett. A törvényt peregrinusok, 

sőt idegen rabszolgák meggyilkolása esetén is alkalmazni lehetett, nem volt 

büntethető viszont az, aki proskribált személyt ölt meg, s ugyanígy az sem, aki 

saját rabszolgáját vagy a hatalma alatt álló gyermekét ölte meg. A törvény által 

büntetendővé nyilvánított magatartások többsége alaki (immateriális) jellegű 

bűncselekményt képezett. E célzatos cselekményeket kizárólag egyenes 

szándékkal lehetett elkövetni. A súlyosabban minősülő parricidium kivételével 

az elkövetőkre száműzetés (interdictio aquae et ignis) várt, a feljelentők 

bizonyos körülmények esetén pénzjutalomban (praemium) részesültek. 

 

 4. A lex Cornelia de ambitu létezése – amit többen vitatnak – igen 

valószínű. E jogszabály szigorította a választási vesztegetés büntetését: a 

pénzbüntetésben részesülő elkövetőket 10 évre eltiltotta a hivatalviseléstől. Sulla 

a crimen ambitus felderítését azáltal próbálta megkönnyíteni, hogy a nagyobb 

főhivatalnokok választásának időpontját novemberről áttette júliusra: így a január 

1-jén esedékes hivatalba lépésig több idő állt rendelkezésre a vádemeléshez 

szükséges bizonyítékok beszerzésére. 

 

 5. A lex Cornelia de maiestate átfogó jelleggel kívánta szabályozni a 

crimen maiestatis tényállásait. A törvény elsősorban a tartományi helytartók 

visszaéléseit büntette: így például büntetni rendelte azt, aki a római nép vagy a 

senatus engedélye nélkül átlépte provinciája határát, önkényesen háborút indított, 

a súlyos bűntettek elkövetőit nem részesítette megfelelő büntetésben, hivatali 

utódjának megérkezése után nem hagyta el a tartományt ill. nem adta át időben a 

hadsereget. A helytartókon kívül minden más magistratus is felelősségre vonható 

volt a törvény alapján, ha hivatalához méltatlan magatartást tanúsított. E 

jogszabály szerint büntették azt a magánszemélyt, aki csalárd szándékkal 

magistratusnak adta ki magát. Végül a legsúlyosabb katonai vétségek (pl. a 
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parancsmegtagadás és a zendülésre való felbujtás) szintén a törvény 

tényálláskörébe tartoztak. A törvény csak a tetteket büntette, az államhatalom 

képviselőinek szóbeli megsértése miatt nem volt helye felelősségre vonásnak. A 

quaestio de maiestate működésének hatékonyságát Sulla azáltal kívánta 

elősegíteni, hogy e bűncselekmény körében lehetővé tette a szabad személyek 

kínvallatását. Annak ellenére, hogy a dictator a crimen maiestatis elkövetési 

magatartásait igyekezett pontosan körülírni, a bűntett fogalma továbbra is 

homályos maradt, ami alaptalan vádemelésekre adott lehetőséget. A crimen 

maiestatis büntetése nem halálbüntetés, hanem interdictio aquae et ignis volt. 

 

 6. A lex Cornelia de peculatu összefoglalta és újabb tényállásokkal 

szélesítette a crimen peculatus fogalmát. A bűntett elkövetési tárgya nem 

korlátozódott az állami pénzekre, de nem tartozott a jogszabály hatálya alá a 

városi önkormányzatok vagyonának elsikkasztása. A törvény főként azt kívánta 

elérni, hogy a tisztségviselők becsületesen kezeljék a rájuk bízott állami javakat, 

s így elsősorban a magistratusok visszaéléseit büntette. A törvény szerint 

peculatust követett el az a quaestor, aki elsikkasztotta a hadsereg ellátására szánt 

összeget, továbbá az a helytartó, aki saját hasznára kölcsönöket folyósított a 

kezelésében lévő közpénzekből. A törvény emellett a közvagyon magánosok 

általi megkárosítását is büntette. Lehetőség nyílt azok ellen is vádat emelni, akik 

elmulasztottak elszámolni a közhivataluk betöltése idején birtokukba került 

közpénzekkel. Ezen a címen az elkövető örökösei is perelhetők voltak, mégpedig 

határidő nélkül.  

Sulla a quaestio de peculatu-t – hatáskörének jelentős kiterjesztése által –

átalakította quaestio de peculatu et sacrilegio-vá, biztosítva ezáltal a sacrilegium 

elkövetőinek hatékonyabb üldözését. A bűntett elkövetőivel szemben a dictator 

pénzbüntetés (multa) alkalmazását írta elő. 

 

 7. A lex Cornelia testamentaria nummaria mind a tabulae 

testamenti hamisítását, mind a pénzhamisítást közüldözés alá eső 

bűncselekménnyé nyilvánította, s mindkét bűntett tényállásait részletesen 
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szabályozta. A törvény büntetni rendelte a hamis tabulae testamenti készítését, 

lepecsételését, hitelesítését, más érvényes tábláinak jogellenes elvételét, 

elrejtését, hamis táblákkal való kicserélését, jogtalan felnyitását, tartalmának 

mással való közlését, a szöveg részleges vagy teljes törlését, a táblák 

megsemmisítését, az örökhagyó végintézkedésének eltitkolását. 

A jogszabály további fejezete szankcionálta az aranyrudak és az 

ezüstérmék hamisítását, ill. az ónból és ólomból készített érmék ezüstérmeként 

való kiadását. Sulla e bűncselekmények elbírálására önálló törvényszéket állított 

fel (quaestio testamentaria nummaria), a törvény által meghatározott büntetés 

pedig száműzetés volt. 

 

 8. Szintén új törvényszéket hozott létre a lex Cornelia de iniuriis, mely 

három tényállást szabályozott: a fájdalommal járó verberatiót, a fájdalom nélküli 

pulsatiót és az erőszakos magánlaksértést (domum vi introire). A quaestio de 

iniuriis előtti eljárás szabályai több vonatkozásban eltértek a többi törvényszék 

perrendi előírásaitól: a bíróság előtt kizárólag a sértett emelhetett vádat, aki 

helyett viszont procurator járhatott el, a vádlott a sértett kívánságára tett esküvel 

(iusiurandum delatum) tisztázhatta magát, a bírák között a vádló rokonai nem 

szerepelhettek. 

A crimen iniuriae szankciója pénzbüntetés volt, melynek összegét az 

esküdtszék által végzett aestimatio során állapították meg. A reál iniuria sértettje 

szabadon választhatott, hogy az elkövetővel szembeni igényét a praetori edictum 

vagy a sullai törvény alapján érvényesíti. A criminalis út választása számos 

előnnyel járt: a tettest nem a sértettnek kellett a törvényszék elé állítania, s az 

eljárást a vádlott távollétében is le lehetett folytatni, a büntetés végrehajtása 

pedig hivatalból történt. 

 

 

C) A reformok értékelése 
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1. Röviddel Sulla lemondása és egy évvel később bekövetkező halála883 

után a társadalmi és politikai ellentétek újból kiéleződtek Rómában. A városi 

plebs elégedetlen volt a gabonaosztás megszüntetésével és vissza akarta állítani a 

néptribunusok régi hatalmát.884 A földjeiktől megfosztott lakosok mozgolódni 

kezdtek Sulla veteránjai ellen. A proskribáltak rokonai azt várták, hogy 

visszakapják politikai jogaikat és vagyonukat. A lovagok nagyobb részt kívántak 

a hatalomból, s a nobilitas tagjainak célkitűzései sem voltak egységesek. Az 

ellentétek újabb polgárháborús harcokhoz vezettek, melyek Pompeius 

teljhatalommal való felruházásán és Caesar dictaturáján keresztül végül 

Augustus principátusába torkolltak. 

Sulla a köztársaság megszilárdítását intézkedései által nem tudta hosszú 

távon biztosítani, sőt dictaturájával paradox módon éppen a köztársasági 

államrend teljes bukását segítette elő: nyilvánvalóvá tette ugyanis, hogy a válság 

megoldásának egyetlen lehetősége a monarchikus uralmi rendszer kialakítása. 

A legfőbb politikai cél, melyet Sulla kitűzött maga elé, meghiúsult. Ez 

azonban nem vonta maga után a teljes sullai reformmű megsemmisülését: a 

dictator számos rendelkezése túlélte a köztársaság bukását. Három 

büntetőtörvénye (a lex de sicariis et veneficis, a lex testamentaria nummaria és a 

lex de iniuriis) Iustinianus koráig hatályban maradt, s szilárd alapját képezte a 

római büntetőjog császárkori fejlődésének.885 

 

2. Az egyes kutatók rendkívül eltérő módon értékelik Sulla büntető 

jogalkotását. MOMMSEN szerint “a Sulla-féle quaestiók rendszabályainak 

összességét egyúttal a tizenkét táblás törvény után az első római 

törvénykönyvnek, és általában az első büntetőtörvénykönyvnek tekinthetjük, mely 

                                                        
883 Lemondása után Sulla családjával a campaniai tengerparton fekvő birtokára vonult vissza (vö. App. 
bell. civ. 1,488). Kr. e. 78-ban, hatvanéves korában halt meg, egy hirtelen fellépő agyvérzés 
következtében. Holttestét óriási tömeg kísérte Rómába, ahol káprázatos állami temetést (funus publicum) 
rendeztek tiszteletére (vö. App. bell. civ. 1,494-500; Plut. Sulla 38). 
884 Ezt rövidesen sikerült is elérniük: a gabonaosztást már Kr. e. 78-ban visszaállították (lex Aemilia 
frumentaria), a néptribunusok hatalmát pedig Kr. e. 75-ben a lex Aurelia de tribunicia potestate állította 
helyre. 
885 LAST is rámutat, hogy a sullai reformok közül a büntetőjogi rendelkezések voltak a 
legmaradandóbbak: “of all his works this was the most enduring” [LAST–GARDNER (77) 308.]. 
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valaha kiadatott.”886 BRUNT ezzel szemben azt mondja, hogy nem szabad 

túlértékelnünk Sulla tevékenységét; a dictator azon túl, hogy felállított egy vagy 

két új törvényszéket és módosította a korábbi büntetőtörvényeket, semmi 

különöset nem tett: egyetlen jelentős új elvet sem vezetett be.887 

Véleményem szerint az igazság e két szélső álláspont között van. 

MOMMSEN mindenképpen túlértékeli Sulla reformjait. Igaz, hogy a dictator 

jogalkotása minden súlyos bűntettre kiterjedt, s – magába olvasztva a korábbi 

jogszabályok előírásait – igyekezett átfogó szabályozást nyújtani, tevékenységét 

mégsem nevezhetjük kodifikációnak, hiszen büntetőjogi rendelkezései közel sem 

alkottak rendszerezett, összefüggő és egységes törvényművet. Sullának nem is 

szerepelt a céljai között a római büntetőjog kodifikációja.888 Sevillai Isidorus 

szerint Pompeius volt az, aki a törvényeket először törvénykönyvekbe kívánta 

szerkeszteni, de terve mellett ellenfeleitől való félelmében nem tudott kitartani: 

“leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non 

perseveravit obtrectatorum metu.”889 

MOMMSEN azon megállapítása is téves, amely szerint az állandó 

törvényszékek felállításával Sulla választotta el először a büntetőügyeket a 

polgári ügyektől, s a dictator törölte el a halálbüntetést a politikai bűntettek 

körében:890 amint láthattuk, a quaestiók nagy részét már Sulla előtt felállították, s 

a crimen maiestatis elkövetőit már a korábbi törvények is száműzetéssel (aquae 

et ignis interdictio) büntették. Sulla büntető jogalkotása egy fejlődési folyamat 

szerves részét alkotta, melynek előzménye is, és folytatása is volt. 

BRUNT szintén túloz azonban, amikor teljesen lebecsüli a dictator 

jogalkotó tevékenységét. Igaz, hogy Sulla egyetlen olyan új jogelvet sem vezetett 

                                                        
886 MOMMSEN (113) VI. 193. 
887 BRUNT (22) 110.: “Sulla added one or two new permanent criminal courts and revised all the penal 
laws. No great new principles are apparent in this work, which has been absurdly overvalued by some 
modern scholars.” Vö. UŐ (23) 218. 
888 LAST is így látja: “it was not his business to frame a comprehensive criminal code” [LAST–GARDNER 
(77) 306.]. 
889 Isid. orig. 5,1,5. PÓLAY elképzelhetőnek tartja, hogy Pompeius büntetőjogi kodifikációra készült 
[(127) 242.]. Ez valóban valószínűnek tűnik, hiszen a háromszoros consul számos jelentős 
büntetőtörvényt alkotott (ezek közül kiemelhető a lex Pompeia de parricidio), ami egyértelműen jelzi, 
hogy milyen hangsúlyt fektetett a büntetőjog fejlesztésére. 
890 MOMMSEN (113) VI. 193. 
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be, mely egészen új alapokra helyezte volna a bűnüldözést Rómában, de a 

dictator alapvető célja nem is új rendelkezések megalkotása volt, hanem – amint 

arra MOSSAKOWSKI891 is rámutat – sokkal inkább a már meglévő szabályok 

összehangolása és egységesítése, valamint – ahogy LAST892 írja – a korábbi 

crimenek fogalmának pontosabb meghatározása. A büntető anyagi és eljárási jog 

szabályainak e széles körű rendezése pedig óriási előrelépést jelentett a római 

büntetőjog fejlődésének történetében. 

Vitathatatlan, hogy Sulla rendelkezéseinek nagy része hatástalan maradt: a lex 

de sicariis et veneficis és a lex de iniuriis nem szilárdította meg tartósan a 

közrendet, a lex iudiciaria nem biztosította az esküdtbírák szakszerű és 

pártatlan ítélkezését, s a lex de ambitu sem szorította vissza a tisztségviselő-

választásokon elterjedt korrupciót. Mindezeknek azonban nem az volt az oka, 

hogy e törvények rosszak voltak; Cicero azt mondja, hogy az állam szilárd 

alapjai annyira Sulla törvényein nyugosznak, hogy ezek megbontása után 

amaz sem állhatna fenn: “ita legibus Sullae cohaerere statum civitatis 

adfirmat, ut iis solutis stare ipsa non possit.”893 A problémák okait máshol kell 

tehát keresnünk. Véleményem szerint helyesen látja VALGIGLIO, hogy Sulla 

reformjai azért nem voltak eredményesek, mert a nobilitasból hiányzott az 

elődöket jellemző virtus és mos.894 Másrészt pedig az újból és újból felmerülő 

politikai problémákat a köztársasági rend keretei között már nem lehetett 

megoldani: e problémákat csak a császárság intézményrendszerének fokozatos 

kiépítésével lehetett felszámolni. 

 
                                                        
891 MOSSAKOWSKI (118) 95. 
892 LAST–GARDNER (77) 306. 
893 Cic. apud Quint. 11,1,85. 
894 VALGIGLIO (162) 146. 
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Összefoglalás 
 
 

Róma a második pun háború kitörését követő alig egy évszázad alatt az 
egész Földközi-tenger medencéjén uralkodó világbirodalommá vált. E hirtelen 
külpolitikai változás beláthatatlan gazdasági következményekkel járt, melyek 
hatására a társadalmi rétegződés elmélyült. A társadalmi problémák 
megoldatlanságából fakadó feszültség a politikai élet eldurvulásához, nyílt 
erőszak alkalmazásához, a szükségállapot kihirdetéséhez, s végül a polgárháború 
kirobbanásához vezetett, ami a köztársasági államrend teljes szétzilálódását, a 
polgárok személyi és vagyoni biztonságának megszűnését eredményezte. A 
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polgárháborús harcokból Kr. e. 82-ben L. Cornelius Sulla került ki győztesen, aki 
– mint dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae – az anarchia 
felszámolását és a köztársasági államrend megszilárdítását többek között a római 
büntetőjog széleskörű reformja által kívánta biztosítani. 

Sullát büntetőjogi reformjainak kidolgozásakor az alábbi célok vezérelték: 
a már működő büntetőbíróságok átszervezése, hatáskörük kiterjesztése és új 
törvényszékek felállítása, ezzel összefüggésben a népgyűlések büntetőbírósági 
szerepének további csökkentése, a bírói kar újjászervezése a szakszerű ítélkezés 
biztosítása érdekében, az elkövetők felelősségre vonásának megkönnyítése a 
büntetőeljárás szabályainak módosítása által, a büntető igazságszolgáltatás 
zavartalan rendjének biztosítása, a bírói korrupció felszámolása, a korábbi 
crimenek elkövetési magatartásainak pontosítása, tényálláskörük kitágítása és új 
crimenek kialakítása, a közrend elleni bűncselekmények felszámolása, a 
közbiztonság megszilárdítása, az állami vagyon fokozott védelme, a 
pénzgazdálkodás zavartalanságának biztosítása, a helytartók és más 
tisztségviselők hatalomgyakorlásának fokozott ellenőrzése, a hivatali munka 
fegyelmezettségének biztosítása, a katonai bűncselekmények megfékezése, s 
végül a büntetések szigorítása, fokozva ezáltal a bűntettek elkövetésével 
szembeni visszatartó erőt. 

E célok megvalósítása érdekében Sulla nyolc törvényt alkotott. A lex 
Cornelia iudiciaria a büntetőbírói hatalmat abból a célból adta vissza a senatorok 
kezébe, hogy így azok ítélkezzenek, akik e feladat ellátására szakmailag a 
legmegfelelőbbnek tűnnek. A lex Cornelia de repetundis továbbszélesítette a 
crimen repetundarum tényálláskörét, s a bizonyítás könnyítése céljából lehetővé 
tette a serdületlenek tanúként való meghallgatását; a bűntett szankcióját Sulla a 
korábbi kétszeres pénzbüntetésről két és félszeresre emelte. A lex Cornelia de 
sicariis et veneficis a quaestio de sicariis és a quaestio de veneficis 
összevonásával létrehozott két különböző illetékességű quaestio de sicariis et 
veneficis-t. A törvény alapján nemcsak azt lehetett felelősségre vonni, aki 
erőszakos úton vagy méreggel embert ölt, hanem azt is, aki emberölési vagy 
lopási célból fegyvert tartott magánál, továbbá aki szándékosan tűzesetet okozott, 
s aki főbenjáró bűnügyben vesztegetést követett el vagy ilyen ügyben hamis 
tanúvallomást tett. A súlyosabban minősülő parricidium kivételével az 
elkövetőkre interdictio aquae et ignis várt, a feljelentők pénzjutalomban 
részesülhettek. A lex Cornelia de ambitu szigorította a választási vesztegetés 
büntetését: a pénzbüntetésben részesülő elkövetőket 10 évre eltiltotta a 
hivatalviseléstől. Sulla a crimen ambitus felderítését azáltal próbálta 
megkönnyíteni, hogy a nagyobb főhivatalnokok választásának időpontját 
novemberről áttette júliusra: így a hivatalba lépésig több idő állt rendelkezésre a 
vádemeléshez szükséges bizonyítékok beszerzésére. A lex Cornelia de maiestate 
átfogó jelleggel kívánta szabályozni a crimen maiestatis tényállásait. A törvény 
elsősorban a tartományi helytartók visszaéléseit és a legsúlyosabb katonai 
vétségeket büntette. A quaestio de maiestate működésének hatékonyságát Sulla 
azáltal kívánta elősegíteni, hogy lehetővé tette a szabad személyek kínvallatását. 
A crimen maiestatis büntetése interdictio aquae et ignis volt. A lex Cornelia de 
peculatu főként azt kívánta elérni, hogy a tisztségviselők becsületesen kezeljék a 
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rájuk bízott állami javakat, s így elsősorban a magistratusok visszaéléseit 
büntette. A törvény emellett a közvagyon magánosok általi megkárosítását is 
büntette. Lehetőség nyílt azok ellen is vádat emelni, akik elmulasztottak 
elszámolni a közhivataluk betöltése idején birtokukba került közpénzekkel. Ezen 
a címen az elkövető örökösei is perelhetők voltak. Sulla a quaestio de peculatu-t 
átalakította quaestio de peculatu et sacrilegio-vá, biztosítva ezáltal a sacrilegium 
elkövetőinek hatékonyabb üldözését. A bűntett elkövetőivel szemben a dictator 
pénzbüntetés alkalmazását írta elő. A lex Cornelia testamentaria nummaria mind 
a tabulae testamenti hamisítását, mind a pénzhamisítást közüldözés alá eső 
bűncselekménnyé nyilvánította, s mindkét bűntett tényállásait részletesen 
szabályozta. Sulla e bűncselekmények elbírálására önálló törvényszéket állított 
fel, a törvény által meghatározott büntetés pedig interdictio aquae et ignis volt. 
Szintén új törvényszéket hozott létre a lex Cornelia de iniuriis, mely három 
tényállást szabályozott: a fájdalommal járó verberatiót, a fájdalom nélküli 
pulsatiót és az erőszakos magánlaksértést (domum vi introire). A quaestio de 
iniuriis előtti eljárás szabályai több vonatkozásban eltértek a többi törvényszék 
perrendi előírásaitól, így például a bíróság előtt kizárólag a sértett emelhetett 
vádat. A crimen iniuriae szankciója pénzbüntetés volt, melynek összegét 
aestimatio során állapították meg. A reál iniuria sértettje szabadon választhatott, 
hogy az elkövetővel szembeni igényét a praetori edictum vagy a sullai törvény 
alapján érvényesíti; a criminalis út választása számos előnnyel járt számára. 

Az anyagi és eljárási jog szabályainak ez az átfogó rendezése óriási 
előrelépést jelentett a római büntetőjog fejlődésének történetében. Sulla uralmi 
rendszere azonban nem volt tartós: röviddel a dictator lemondása és halála után 
összeomlott. A társadalmi ellentétek újabb polgárháborús harcokhoz vezettek, 
melyek végül Augustus principátusába torkolltak. Sulla politikai célja, a 
köztársaság megszilárdítása tehát meghiúsult. Ez azonban nem vonta maga után a 
teljes sullai reformmű megsemmisülését: a dictator számos rendelkezése túlélte a 
köztársaság bukását. A büntetőjog területén bevezetett újítások és 
reformintézkedések jelentős része a Római Birodalomban mindvégig hatályban 
maradt, s szilárd alapját képezte a római büntetőjog császárkori fejlődésének. 
 

 

 

Summary 
 
 

After the outbreak of the Second Punic War Rome became an empire 
within a century. This quick foreign political change involved incalculable 
economic consequences, which promoted social differentiation. The social 
tension conduced to the roughening of political life, the use of undisguised 
violence, the proclamation of emergency, and finally the outbreak of the civil 
war. All these resulted in the total disorganization of the republican political 
system and the ceasing of the personal and financial safety of the citizens. In 82 
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B.C. L. Cornelius Sulla gained the victory, who – as a dictator legibus scribundis 
et rei publicae constituendae – wanted to put an end to the anarchy and 
consolidate the republican order by the large reform of the Roman criminal law. 

In the course of working out of his criminal reforms Sulla set himself the following purposes: the 
reorganization of existing criminal courts, extending their competence and introducing some new 
courts, by this way the greater restriction of the competence of assemblies in criminal cases, the 
reorganization of the juridical staff for the sake of assuring efficient jurisdiction, changing the rules of 
the criminal procedure in order to make the punishing of the offenders easier, assuring the undisturbed 
order of penal jurisdiction, stopping judicial corruption, a more exact definition of former crimes and 
extension of their concept, the creation of new crimes, the consolidation of public order and security, 
greater protection of state property, safegarding untroubled money economy, greater control of the 
power wielding of governors and other office-holders, assuring disciplined official work, reduction of 
military crimes, and finally the increase of the penalties in order to make greater retaining force 
against committing crimes. 

Sulla made eight laws in order to realize these aims. The lex Cornelia 
iudiciaria gave back the criminal iudicial power to the senators so that those 
should judge who seemed to be the most adequate in this profession. The lex 
Cornelia de repetundis extended the concept of the crimen repetundarum, and in 
order to make the proof easier it made it possible to give evidence by minors; the 
pecuniary penalty of the crime was raised by Sulla from twice to two-and-a-half 
times. The lex Cornelia de sicariis et veneficis confused the quaestio de sicariis 
and the quaestio de veneficis, and established two different quaestiones de 
sicariis et veneficis. Under this law not only the man who killed somebody by 
violence or poison could be punished, but also the one who carried weapon with 
the intention of killing or stealing, furthermore, who set fire with malicious 
intent, who gave or accepted a bribe in a capital criminal case, and who gave 
false evidence in such procedure. With the exception of parricidium, which was 
a more serious crime, the offenders were punished by interdictio aquae et ignis, 
the denunciators could be given a reward. The lex Cornelia de ambitu increased 
the penalty of the electoral bribery: the offenders, who had to pay a fine, were 
banned from holding office for ten years. Sulla tried to make the clearing up of 
the crimen ambitus easier by transferring the date of the election of the greater 
office-holders from November to July: in that way there was more time till the 
taking up the office to collect the evidence necessary to bring an accusation. The 
lex Cornelia de maiestate wanted to regulate the crimen maiestatis 
comprehensively. The law first of all punished the abuses of the governors, and 
the most serious military crimes. Sulla wanted to help the effective function of 
the quaestio de maiestate, this is why he permitted the torture of free persons. 
The penalty of the crimen maiestatis was interdictio aquae et ignis. The lex 
Cornelia de peculatu mainly wanted to achieve that office-holders administer 
state goods honestly, so it punished above all the abuses of the office-holders. 
The law punished the loss of public property by private persons, too. It was 
possible to bring an accusation against a man who failed to account for public 
money which he kept in his possession during his office. For this reason the heir 
of the offender could be condemned, too. The quaestio de peculatu was 
transformed into a quaestio de peculatu et sacrilegio by Sulla, so the persecution 
of the offenders of sacrilegium became more effective. The dictator punished 
this crime with a pecuniary penalty. The lex Cornelia testamentaria nummaria 
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declared both the forging of tabulae testamenti and the forging of coins public 
crime, and it regulated both crimes circumstantially. Sulla introduced an 
independent tribunal to judge these crimes, the penalty under the law was 
interdictio aquae et ignis. The lex Cornelia de iniuriis introduced a new court, 
too. This law ordered three acts: the verberatio involving pain, the pulsatio 
which did not involve pain, and entering a man’s house by force (domum vi 
introire). The procedure of the quaestio de iniuriis in several respects departed 
from the rules of the other courts: e. g. only the injured party was allowed to 
accuse before the tribunal. The sanction of the crimen iniuriae was a pecuniary 
penalty, the amount of it was determined by an aestimatio. The physically 
injured party could choose to litigate against the offender under the edictum of 
the praetor or under the law of Sulla; the choice of the public criminal procedure 
was more advantageous for him in many respects. 

This comprehensive regulation of the material and procedural orders was a 
gigantic advancement in the history of the progress of Roman criminal law. Still 
the regime of Sulla was not permanent: it collapsed shortly after the abdication 
and death of the dictator. Because of the social contrasts the civil war flared up 
again, which finally led to the principate of Augustus. Hence the political 
purpose of Sulla, the consolidation of the republic, failed. But this did not result 
in the destruction of all Sullan reforms: many provisions of the dictator survived 
the fall of the republic. A large part of the criminal reforms remained in force in 
Rome all the time, and constituted the massive foundation of the development of 
Roman criminal law in the period of the empire. 
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