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               1. Wstęp

Grecki historyk, piszący i działają-

cy  w  Rzymie  –  Polibiusz  –  przedstawił 

w swym  dziele  Historiae opis  ustroju 

republiki rzymskiej. Za trzy fundamentalne 

filary  tego  ustroju  uważał  on  konsulów 

(reprezentujących władzę monarszą), senat 

(będący wyrazem ustroju arystokratyczne-

go)  oraz  lud  (wyrażający  swą  wolę  na 

zgromadzeniach,  jednocześnie  będących 

znamieniem ustroju demokratycznego 

w Rzymie)1.      

Zgromadzenia  ludowe  oraz  senat, 

mówiąc dzisiejszym językiem, wykonywa-

ły  zadania  władzy  ustawodawczej.  Choć 

używanie tego pojęcia wprost w przypadku 

ustrojów antycznych jest pewnym naduży-

ciem,  to  należy  zauważyć,  iż  już  wtedy 

powstawały pierwsze koncepcje filozoficz-

ne,  które  zawierały  w  sobie  element 

tzw. trias  politica.  Przykładem  może 

służyć  tu  myśl  Arystotelesa.  Ten  grecki 

filozof  w swych  pismach  podkreślał,  że 

każde państwo, 

niezależnie  jaki  ustrój  posiada,  zawiera 

1 Polibius, VI, 11

w sobie  trzy  formy sprawowania  władzy: 

obradującą,  rządzącą  oraz  sądzącą2.  Jeśli 

jednak  porównałoby  się  ustrój  rzymski 

z oceną ustroju w kontekście myśli filozo-

fa, okazuje się, że cechy organu obradują-

cego w Rzymie łączyły senat i zgromadze-

nia. Jak pisze A. Sylwestrzak: „najbardziej 

doniosłe znaczenie przypisywał [Arystote-

les] czynnikowi obradującemu3”. Zdaniem 

filozofa  organ  obradujący  ma  w  zakresie 

swych kompetencji decydować o sprawach 

wojny,  pokoju,  przymierzach,  o  stosowa-

niu  kary  śmierci,  wygnaniu,  konfiskacie 

majątku,  wyborze  i  kontroli  urzędników, 

czy  wreszcie  o  dochodach  i  wydatkach 

publicznych4. Można w tym miejscu zadać 

pytanie o to, która z tych instytucji – senat 

czy  zgromadzenie  ludowe  –  okazała  się 

ważniejsza  w  dziejach  politycznych 

Rzymu.  Wprawdzie  tradycyjnie  postrzega 

się zgromadzenia, jako te, które posiadały 

większe  znaczenie,  to  jednak  analiza 

działania senatu, pozwala zawahać się nad 

ostatecznym potwierdzeniem tego faktu.

Polibiusz uważał, że ustrój rzymski 

jest  realizacją  filozoficznej  konstrukcji 

2 A.  Sylwestrzak,  Historia  doktryn  politycznych  
i prawnych, Warszawa 2006, s. 60
3 Ibidem
4 Kompetencje  podane  za  A.  Sylwestrzak, 
Historia…, s. 60-61
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określanej, jako  politea. Pojęcie to wystę-

powało  już  w  myśli  Arystotelesa,  lecz 

Polibiusz  nadał  mu  nowe  znaczenie. 

Wzorcem  tego  ustroju  miał  być  Rzym. 

Polibiuszowy opis dostarcza obrazu rzym-

skiego  świata  polityki,  jako  świata 

uporządkowanego,  w  pełni  koherentnego, 

gdzie każda instytucja  polityczna zajmuje 

z góry  określone  miejsce.  Wiedza,  jaką 

dysponuje  współczesna  nauka,  pozwala 

zgodzić się z taką tezą antycznego filozofa. 

Jednakże  z  dalszego  jego  opisu  Rzymu 

wypływa wniosek,  jakoby instytucje  poli-

tyczne wzajemnie się uzupełniały i „żyły” 

w  pełnej  symbiozie.  Można  by  rzec,  że 

obraz  ten  zbliża  się  niebezpiecznie  do 

znanych  z  wieków  późniejszych  opisów 

utopii.  Trudno  wyobrazić  sobie,  aby 

w Rzymie,  który  od  początku  republiki 

targany był  sporami społecznymi  o więk-

szym lub mniejszym natężeniu,  aż  po jej 

schyłek,  możliwe  było  wypracowanie 

ustroju,  który  dawałby  „wyraz  ideom 

osiągnięcia  sprawiedliwości  wraz  z  gwa-

rancjami  ugruntowania  ich  w  praktyce 

państwowej5”. Należy przypuszczać raczej, 

iż przez długie lata funkcjonowania ustroju 

republikańskiego,  a  wcześniej  jeszcze 

monarchicznego,  dwa  powoływane  już 

rzymskie organy – senat i zgromadzenia – 

pozostawały  w  trwającym  nieprzerwanie 

sporze, który przechylał  raz na jedną, raz 

na  drugą  stronę,  szalę  powszechnego 

5 A. Sylwestrzak, Historia…, s. 84

zwierzchnictwa  ustawodawczego  w  pań-

stwie.  Wykazanie  tego  ciągłego  ścierania 

się  obu  instytucji  oraz  porównanie  ich 

kompetencji  stanie  się  przedmiotem  tej 

i kolejnej  pracy.  W  pierwszej  kolejności 

zamierzam jednak omówić rozwój i sposób 

działania  zgromadzeń  narodowych 

(comitia), jako organów, które wydają się 

być  częściej  postrzegane  jako  emanacja 

tzw. władzy ustawodawczej w starożytnym 

Rzymie. 

2. Zgromadzenia ludowe w okresie 

królestwa

Rzymska  republika  wg  opisu 

Liwiusza  powstała  pod  koniec  VI  wieku 

p.n.e.  (510-508 p.n.e.).  Jeśli  dokonało się 

to  w  drodze  rewolucji  arystokratycznej 

(jak  przyjmuje  część  nauki)6,  to  trzeba 

przyznać, iż republika nie zerwała w wielu 

miejscach z tradycją  okresu wcześniejsze-

go. Chociaż zniknął fundament monarchii, 

tj.  król  (rex),  to  jego  rolę  spełniali  dwaj 

urzędnicy,  początkowo nazywani  pretora-

mi,  później  zaś  konsulami7.  Dyskusyjne 

jest wszakże, czy urząd ten powołano już 

6 Pogląd ten stawiali np. M. Cary i H.H. Scullard, 
Dzieje Rzymu.  Tom I, Warszawa 2001, s. 130, czy 
H.F. Jolowicz,  Historical Introduction to the study 
of Roman Law, Cambridge University Press 1961, 
s. 9
7 Zmiana nazwy musiała nastąpić około 367 roku 
p.n.e.  kiedy  to  na  mocy  leges  Liciniae  Sextiae 
powołano  nowy  urząd,  który  nazwano  pretorem 
(J. Zabłocki,  A.  Tarwacka,  Publiczne  prawo 
rzymskie, Warszawa 2005, s. 51)
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z chwilą  powstania  republiki8.  Jeśli  zaś 

chodzi  o  dwa  pozostałe  elementy 

rzymskiego  ustroju,  tj.  o  zgromadzenia 

ludowe i  senat,  to  ich funkcje i  struktura 

praktycznie  nie  zostały  poddane  żadnej 

znaczącej  rewizji  podczas  kreowania 

nowego  systemu  rządów republikańskich. 

Zgromadzenia  ludowe  funkcjonowały  już 

w okresie królewskim, chociaż ich pozycja 

prawna  jest  z  obecnego  punktu  widzenia 

trudna  do  wiarygodnego  i  całościowego 

przedstawienia. 

Najczęściej przytaczaną historią na 

temat  powstania  Rzymu,  jest  Liwiuszowa 

opowieść  z  Ab  Urbe  condita.  Według 

historyka, w  latach  753-509  p.n.e. 

w Rzymie  funkcjonował  ustrój  monar-

chiczny. Dziś nauka raczej nie kwestionuje 

faktu  istnienia  okresu  królewskiego9, 

jednakże  poddaje  w  wątpliwość  ramy 

czasowe,  w  których  ten  system  miał 

w Rzymie działać.  W przeciągu niespełna 

dwustu  pięćdziesięciu  lat  Rzymem  miało 

rządzić  siedmiu  królów10.  Historyczność 

8 Część badaczy (np. K. Hanell) stoi na stanowisku, 
iż poczynając od roku 509 p.n.e. w Rzymie istniały 
tylko  zgromadzenia  ludowe  i  senat,  a  dopiero 
z czasem  powołano  urząd  konsulów.  W  okresie 
od powstania republiki, aż po formalne powołanie 
urzędu konsula,  nazwiska „konsulów”, widniejące 
w  ich  spisach  (fasti)  są  w rzeczywistości 
nazwiskami  eponimicznych  urzędników 
kierujących  powstałym  w 509 roku  p.n.e.  kultem 
Jowisza Kapitolińskiego. (M. Cary i H.H. Scullard, 
Dzieje…II, s. 498) 
9 Przegląd  argumentów  u  L.  Piotrowicza,  Dzieje 
Rzymu, Warszawa 1934, s. 70.
10 W kolejności: Romulus (753-716 p.n.e.),  Numa 
Pompilius  (716-672  p.n.e.),  Tullius  Hostillius 
(672-640 p.n.e.),  Ancus Marcius  (640-616 p.n.e.), 
Tarquinius Priscus (616-578 p.n.e.), Servius Tullius 

jedynie trzech ostatnich jest niepodważal-

na.  Można zatem wysunąć  tezę,  iż  okres 

królewski,  chociaż  istniał  naprawdę,  to 

jednak  był  znacznie  krótszy  niż  podaje 

tradycja. Jednocześnie ślady osadnictwa na 

terenach  Rzymu  pochodzące  z  VIII 

stulecia p.n.e. doprowadziły część badaczy 

do  wniosku,  iż  przed  powstaniem 

królestwa funkcjonowała na tamtych tere-

nach  grupa  osad  luźno  ze  sobą  powiąza-

nych, nieposiadających sformalizowanych, 

jednolitych władz. Szwedzki uczony, Einar 

Gjerstad,  w  swej  pracy  Early  Rome11 

postawił  tezę,  że  Rzym-miasto  powstał 

dopiero w roku 575 p.n.e., zaś dla okresu 

wcześniejszego  Gjerstad  mówi  o 

tzw stadium  przedmiejskim.  Prawdopo-

dobnie  we  wspomnianym  okresie  przed 

rokiem 575 p.n.e. na terenach późniejszego 

Rzymu  istniała  spora  grupa  powiązanych 

ze sobą gospodarczo i kulturowo osad-za-

gród,  które  stały  się  podstawą  znanych 

z późniejszej  historii  społecznej  Rzymu 

tzw.  gentes  tj. rodów12. W owych osadach 

(578-534  p.n.e.)  i Tarquinius  Superbus  (534-509 
p.n.e.)  (T.  Olechowski,  Das Römichen  Königtum, 
Forum  Historiae  Iuris  –  Erste  Internet-Zeitschrift 
für Rechtsgeschichte  http://www.rewi.hu-berlin.de/
FHI/zitat/0010olecho.htm)
11 E.  Gjerstad,  Early  Rome,  6  tomów,  Lund 
1953-1973,  powołane  za  M.  Jaczynowska, 
D. Musiał,  M. Stępień,  Historia  starożytna, 
Warszawa 1999, s. 418-419
12 Opis  oparty  na  podstawie  różnych  źródeł: 
L. Piotrowicz,  Dzieje…,  s.  57-64,  A.  Wiliński, 
Początki  i  wczesne  dzieje  ustroju  rzymskiego 
[w:] Czasopismo prawno-historyczne,  tom XXVII, 
zeszyt  2,  1975,  J.  Wolski,  Historia  powszechna 
Starożytność,  Warszawa  1998,  s.  279-281, 
J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 17
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zamieszkiwało  kilka  rodzin  (familiae), 

blisko  ze  sobą  spokrewnionych.  Gentes 

stanowiły  zatem  rodzaj  „plemion”,  które 

mimo stałej współpracy z innymi struktu-

rami  podobnymi,  musiały  pozostawać 

w miarę samodzielne,  zdolne do zdobycia 

pożywienia,  ochrony  swoich  dóbr  itp. 

Plemionom  takim  przewodzili  elekcyjni 

naczelnicy  (patres  gentes),  posiadający 

nieomal nieograniczoną władzę nad całym 

swoim rodem. Obierani byli przez zgroma-

dzenie wszystkich członków rodu (plemie-

nia)13.  Najstarsi  zaś  członkowie  rodu 

tworzyli  węższe  zgromadzanie,  radę 

starszych. Tego typu system funkcjonował, 

być  może  z pewnymi  modyfikacjami, 

u wszystkich ludów tzw. Starego Lacjum. 

Rosnąca  przewaga  przybyłych  z północy 

Etrusków, musiała jednak wywołać potrze-

bę  nawiązania  między  wspomnianymi 

osiedlami  latyńskimi  współpracy  na 

nowych  poziomach  –  militarnym  i  poli-

tycznym.  To  zapewne  dało  impuls 

do utworzenia  jednego  zorganizowanego 

punktu  oporu  przed  zbliżającym  się  nie-

bezpieczeństwem. Tego typu punkt oporu 

musiał  powstać  w miejscu  trudno dostęp-

nym. Tereny, na których powstał z czasem 

Rzym doskonale odpowiadały tego rodzaju 

potrzebom.  Zorganizowane  plemiona 

latyńskie  potrzebowały  jednak  sprawnie 
13 Podobną  konstrukcja  jest  znana  z  późniejszej 
historii. Wyborów takich dokonywano na wiecach 
szczepowych  w państwach  germańskich 
(M. Sczaniecki,  Powszechna  historia  państwa 
i prawa, Warszawa 1975, s. 72)

działającej  administracji  swego  nowo 

powstałego państwa-miasta.  Najprostszym 

zatem wydawać się musiało przeniesienie 

na  grunt  państwa-miasta  konstrukcji 

znanych  już  ze  stadium przedmiejskiego. 

Miejsce pater gentis zajął zatem król (rex), 

miejsce  rady  starszych  -  senat  (senatus, 

od łacińskiego słowa  senex – starzec), zaś 

powszechne zgromadzenie członków  gens 

dało  początek  zgromadzeniom  ludowym 

(comitia).  Proces  ten  przypominał  proces 

tzw.  synojkizmu14 który  obserwować 

można  było  w  tym  samym  czasie  na 

terenie  Grecji.  Tam  poszczególne  osady 

łączyły się tworząc tzw. poleis15. 

Król, pośród pozostałych instytucji 

politycznych  najwcześniejszego  okresu 

rzymskiego ustroju, odgrywał  najważniej-

sza  rolę.  Wprawdzie  jego  kompetencje 

i realny zarząd państwem były zróżnicowa-

ne  w zależności  od  okresu,  w  którym 

przyszło  mu  rządzić  (okres  królestwa 

można podzielić na podokres latyńsko-sa-

biński  oraz  podokres  etruski,  w  którym 

państwo  rzymskie  pozostawało  pod 

polityczną  kontrolą  Etrusków16),  to  sam 

fakt,  iż  mówi  się  o ustroju  królewskim 

wskazuje  na  pierwszoplanową rolę  króla. 

Dwa  pozostałe  organy  podporządkowane 

14 „Synojkizm –  powstanie  większego  organizmu 
politycznego  w wyniku  zjednoczenia  okolicznych 
osad  i  wsi  wokół  jakiegoś  centralnego  ośrodka 
(…)” (Nowa encyklopedia powszechna PWN tom 6  
S-Z, Warszawa 1998, s.v. synojkizm)
15 M.  Jaczynowska,  D.  Musiał,  M.  Stępień, 
Historia…, s. 252
16 M. Cary i H.H. Scullard, Dzieje…, s. 90-96
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były  władzy  monarszej.  Zgromadzenie 

narodowe  (comitia) funkcjonowało 

wówczas  jako  zgromadzenie  wszystkich 

patrycjuszy17. Wydaje się, że tradycja jego 

regularnego  zwoływania  sięga  VI  wieku 

p.n.e.,  ale  sama  idea  zwoływania  takiego 

kolegium  musi  być  znacznie  starsza18. 

Najstarsze zgromadzenia rzymskie określa-

ne są mianem comitia curiata, co wynika 

z faktu,  iż  ich  zwoływane  dokonywane 

było  w  oparciu  o  specyficzny  podział 

społeczeństwa  na  tzw.  kurie.  Rzymskie 

społeczeństwo podzielone było na 30 kurii 

(od łacińskiego  co-viria  tj.  zgromadzenie, 

związek  ludzi).  Do  każdej  kurii  przypo-

rządkowanych było 10 rodów. Zaś 10 kurii 

określanych  było  mianem  tribus (tribus 

nosiły nazwy: Ramnes, Tities i Luceres). 

Comitia  curiata  łączyły  zapewne 

w sobie element  legislacyjny jak i sakral-

ny19.  Element  sakralny  jako  jedyny 

przetrwał  okres  królewski  i  w  okresie 

republiki  stanowił  podstawowy  trzon 

uprawnień tego zgromadzenia.  Jeśli  zgro-

madzenia  kurialne  posiadały  uprawnienia 

legislacyjne  to  musiały  być  one  bardzo 

ograniczone.  Nie  brak  jednak  wśród 

romanistów takich, którzy stanęli nawet na 

17 Część historyków prezentuje pogląd, iż w comitia 
curiata uczestniczyli  także przedstawiciele plebsu, 
np.  L. Piotrowicz,  Dzieje…,  s.  72,  F.  Grelle, 
Comitia,  Novissimo  Digesto  Italiano  III,  Torino 
1964, s.  603.  Podobnie:  W.  Kunkel, 
An Introduction to Roman Legal and Constitutional  
History,  tłumaczenie  J.M.  Kelly,  Oxford  at 
Clarendon Press 1973, s. 10.
18 W. Kunkel, An Introduction…, s. 10
19 L. Piotrowicz, Dzieje…, s. 72

stanowisku, iż zgromadzenia te nigdy nie 

posiadały  żadnego  realnego  wpływu  na 

aktualną politykę państwa rzymskiego20. 

Pod  koniec  okresu  królewskiego 

dokonana  została  przez  króla  Serwiusza 

Tuliusza  potężna  reforma  ustrojowo-spo-

łeczna.  Reforma ta w pierwszej kolejności 

polegała  na  gruntownym  przebudowaniu 

struktur  społecznych,  jakie  panowały 

w ówczesnym  państwie  rzymskim.  Obok 

dotychczasowego podziału na kurie wpro-

wadzono  podział  na  tzw.  centurie,  czyli 

„setki”.  Oba  podziały  oprócz  wymiaru 

społecznego,  posiadały  równocześnie 

wymiar militarny. Kryterium, według któ-

rego  dokonano podziału  stał  się  majątek, 

jaki posiadali wolni członkowie wspólnoty 

tworzącej  Rzym.  Zgodnie  z  przekazem, 

jaki  do  naszych  czasów  dotarł  w  dwóch 

wersjach – Liwiusza21 i Dionizjusza z Hali-

karnasu22 –  Serwiusz  Tulliusz  podzielił 

wszystkich obywateli na pięć klas majątko-

wych.  Do  pierwszej  zaliczył  obywateli 

posiadających  20  jugerów23,  względnie 

100 000 asów24. Członkowie drugiej klasy 

posiadali  przynajmniej  15  jugerów  lub 

100 000 – 75 000 asów. Trzecia klasa mia-
20 W. Kunkel, An Introduction…, s. 10
21 Liv. I,44
22 Dion. Hal. IV, 16-17
23 Juger  był  rzymską  miarą  powierzchni.  Liczył 
2550 m2. Początkowo oznaczał powierzchnię ziemi, 
jaką para wołów była w stanie zaorać w przeciągu 
jednego  dnia  (iugum –  jarzmo).  (E.  Wipszycka, 
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu I/
II, Warszawa 2001, s. 580)
24 As był rzymską monetą miedzianą. Ważył około 
1 funta  rzymskiego  tj.  około  327  gramów 
(E. Wipszycka, Vademecum…, s. 585)
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ła  posiadać  przynajmniej  10  jugerów lub 

75 000  –  50 000  asów.  Czwarta  klasa 

musiała  władać  przynajmniej  5  jugerami 

lub  posiadać  50 000  –  25 000  asów. 

Do ostatniej klasy zaliczano obywateli ma-

jących  ziemię  o powierzchni  niemniejszej 

niż  2  jugery,  bądź  mających  25 000  – 

11 00025 asów. Pozostali obywatele, którzy 

nie  spełniali  nawet  warunków  postawio-

nych  piątej  klasie  zaliczani  byli  do  tzw. 

proletariatu (proletarii). Każda z klasa wy-

stawiała określoną ilość centurii. Ich ilość 

przedstawiała  się  w  następujący  sposób: 

80,  20,  20,  20  i  30  centurii.  Prócz  tego 

najbogatsi  obywatele  tworzyli  także  18 

centurii  jazdy  (equites).  Utworzono 

również 5 centurii pomocniczych, na które 

składali się m.in. kowale, trębacze, posłań-

cy itp.26 Z czasem, już w okresie republi-

ki27,  liczbę  centurii  zwiększono  jeszcze 

o dodatkową (łącznie było ich zatem 194). 

Utworzyli  ją  nie  posiadający  żadnego 

majątku  proletarii. Zdaniem Z. Zmigryde-

ra-Konopki28 podział  społeczeństwa  na 

centurie  miał  jedynie  charakter  militarny, 

zaś dopiero po pewnym czasie wykorzysta-

no go także w czasie głosowania na zgro-
25 W  przekazie  Dionizjusza  z  Halikarnasu  mowa 
jest tutaj o 12 500 asach (Dion. Hal. IV, 17.)
26 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 21
27 Najprawdopodobniej  dokonano  tego  w  czasie 
nałożenia  na  obywateli  rzymskich  podatku 
pogłównego  (tributum)  w  roku  405  p.n.e.  na 
początku wojny z Wejami. Wówczas wykorzystano 
system  centurii  dla  ściągania  tego  podatku.  (J. 
Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 20)
28 Z.  Zmigryder-Konopka,  Studja  nad  historją 
ustroju  rzymskiego,  część  pierwsza,  Warszawa 
1936, s. 51-54

madzeniach ludowych. 

Nowe zgromadzenia ludowe zosta-

ły  nazwane  mianem  comitia  centuriata. 

Pomijając  wątpliwości  dotyczące  czasu, 

w jakim  reforma  wprowadzająca  te 

komicja  została  dokonana,  jej  rewolucyj-

ność polegała przede wszystkim na tym, iż 

plebs został  oficjalnie  dopuszczony  do 

grona Quirites, a ponadto zgromadzenia te 

otrzymały  szerszy  zakres  uprawnień  i  po 

raz pierwszy, jak się wydaje, lud rzymski 

mógł  odegrać  realną  rolę  w  stanowieniu 

prawa. Reforma ta jednak była obarczona 

pewnymi  elementami  negatywnymi. 

Odnoszą  się  one  do  kwestii  głosowania. 

Chociaż  comitia  curiata nie  posiadały 

zapewne  żadnych  istotnych  uprawnień 

legislacyjnych, to jednak głosować mogły 

na  nich  wszystkie  kurie.  Najpierw głoso-

wano  viritim,  aby  ustalić  stanowisko 

poszczególnych  kurii,  następnie  zaś kurie 

oddawały  po  jednym  głosie,  zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami. W przypad-

ku głosowania  na  zgromadzeniach  centu-

rialnych  zastosowano  podobną  metodę 

(najpierw  głosowanie  viritim,  a  następnie 

centuriami),  lecz  wprowadzono  istotny 

hamulec  wypowiedzi  zdania  plebsu, 

z reguły  biedniejszego  od  patrycjatu. 

Głosowanie  odbywało  się  centuriami,  od 

jeźdźców  i  pierwszej  klasy  poczynając 

i głosowano  do  chwili,  gdy  osiągnięto 

większość. Z reguły pierwsza klasa i jeźdź-

cy  byli  zgodni  w  głosowaniach,  to  zaś 
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oznaczało, iż razem głosując zawsze posia-

dały one większość (98 centurii). Do przy-

padków bardzo rzadkich należała sytuacja, 

w której głosowały inne centurie. 

W okresie królestwa powstały dwa 

pierwsze  rodzaje  zgromadzeń  ludowych. 

Ich charakter odzwierciedlał kształt ówcze-

snego społeczeństwa  rzymskiego,  a  także 

procesów politycznych, które wówczas się 

dokonywały.  Znaczenie  zgromadzeń  było 

jednak dosyć  małe.  Pozostawały one pod 

przemożnym  wpływem  króla  i  senatu. 

Upadek królestwa nie  mógł  wnieść wiele 

do tego stanu rzeczy, jeśli zaakceptuje się 

tezę, iż rewolucja, w drodze której upadek 

monarchii nastąpił, miała charakter arysto-

kratyczny. 

3. Zgromadzenia ludowe w okresie repu-

bliki

W  roku  509  p.n.e.  mieszkańcy 

Rzymu stanęli w obliczu nowej rzeczywi-

stości  prawnej.  Przestał  istnieć  system 

monarchii.  Wydaje  się,  iż  stało  się  to  za 

sprawą  wąskiego  grona  arystokratów, 

którzy,  mimo  powszechnie  panującej 

opinii, walczyli w swoim własnym intere-

sie,  niekoniecznie  zaś  w  interesie  całego 

populus Romanus. Przyczyn upadku króle-

stwa  i  jednocześnie  powstania  nowej 

formy  ustrojowej  można  doszukiwać  się 

w wielu  źródłach  –  tak  politycznych  jak 

i społecznych, a być może także gospodar-

czych.  Jedno  z  wyjaśnień  upadku  króle-

stwa podsuwa Liwiusz, w swym Ab Urbe 

condita29. Opowiada on o dokonaniu zbroj-

nego  zamachu  stanu  i  wygnaniu  króla 

Tarkwiniusza  Pysznego  po  tym,  jak  jego 

syn  dokonał  gwałtu  na  żonie  jednego 

z patrycjuszy. Historia ta, choć wydaje się 

być  tylko  legendą,  to  jednak  dla  części 

historyków stała  się  podstawą do zaryso-

wania  koncepcji  powstania  rzymskiej 

republiki  w  drodze  rewolucji  arystokra-

tycznej30.  Następstwem  tego  stanowiska 

jest opinia, iż mimo późniejszych reform, 

ustrój  republikański  miał  charakter  na 

wskroś  oligarchiczny.  W  nauce  nie  brak 

jednak  –  choć  odosobnionych  –  głosów, 

które potwierdzają tezę Polibiuszowej poli-

teii,  a nawet głosów, które stwierdzają, iż 

ustrój  antycznego  Rzymu  przybrał  formę 

demokratyczną31.

Ogromny  wpływ  na  kształtowanie 

się  ustroju  republikańskiego,  szczególnie 

we  wczesnym  okresie  republiki  miała 

walka stanów, tj. patrycjuszy i plebejuszy, 

która według wszelkiego prawdopodobień-

stwa rozgorzała tuż po powstaniu republiki 

i jak się może wydawać, jej źródłem było 

jeszcze  większe  zmarginalizowanie  roli 

plebsu  w życiu  politycznym,  po  tym  jak 

29 Liv. I, 56-60
30 W ten sposób m.in.:  M. Cary  i  H.H.  Scullard, 
Dzieje…,  s.  130,  N.  D.  F.  De  Coulanges,  The 
Ancient City, Boston 1874, s. 209 (reprint z 2001)
31 A.  Ward,  How  Democratic  Was  the  Roman 
Republic? [w:] New England Classical Journal 31.2 
(2004),s.103 
(http://homepage.mac.com/necj/.Public/Ward.pdf)
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arystokracja  przejęła  dla  siebie  pełnię 

władzy.  Proces  uzyskiwania  przez  plebs 

kolejnych uprawnień dla siebie i zrówny-

wania  się  w prawach z  patrycjatem trwał 

bardzo  długo.  Szczególnie  w  pierwszym 

wieku istnienia republiki był on szczegól-

nie  burzliwy,  czego  efektem  było 

wymuszenie  na  patrycjacie  wydania 

zbiorczej ustawy, która do historii przeszła 

pod  nazwą  lex  duodecim  tabularum. 

Przyjąć można, iż proces tej walki trwał do 

roku 287 p.n.e. tj. do wydania lex Horten-

sia –  plebiscytu,  który  doprowadził 

do nadania mocy powszechnie obowiązu-

jącej uchwałom zgromadzeń plebejskich32. 

Wydaje się również, że już w początkach 

republiki spór ten mógł być bardzo ostry. 

W  Ab  Urbe  condita Liwiusza  odnaleźć 

można  pewne  wskazówki,  co  do  tej 

kwestii.  Rzymski  historyk  wspomina 

o próbie  zamachu  na  ustrój  republikański 

tuż po jego powstaniu, jak i opisuje dosyć 

poważny  konflikt  z Porsenną  –  królem 

jednego z ościennych miast-państw. Liwiu-

szowy  opis  wojny  ukazuje,  iż  państwo 

rzymskie było w tym okresie źle i nieudol-

nie  zarządzane33.  Okoliczności  te  dały 
32 G. 1,3; I. 1,2,4; D. 1,2,2,8
33 Liv.  I,  13.  Liwiusz  skupia  się  na  bohaterskich 
czynach  niektórych  Rzymian  w  czasie  wojny 
z Porsenną,  ale  jak  zauważa  tłumacz  Liwiusza, 
Władysław Strzelecki  Liwiusz  pisze jednocześnie, 
iż  Rzym  zawarł  pokój  z najeźdźcą,  ale  był  mu 
jednocześnie  zmuszony  oddać  zakładników.  Jak 
słusznie zauważa  Strzelecki  „zakładników daje  ta 
strona,  która  kapituluje”.  T.  Liwiusz,  Dzieje  od 
założenia  miasta  Rzymu,  przełożył  i opracował 
Władysław  Strzelecki,  Warszawa  2004,  s.  108, 
przypis 36

zapewne  impuls  do  zapoczątkowania 

procesu  kształtowania  się  pierwszych 

urzędów  republikańskich,  przede  wszyst-

kim  urzędu  konsula34.  Wojna  z  Porsenną 

datowana  jest  na  pierwsze  lata  V wieku, 

być może na rok 487 p.n.e.35, w podobnym 

okresie  datowana  jest  również  pierwsza 

secesja plebsu rzymskiego (rok 494 p.n.e.), 

chociaż jej historyczność jest podważana36. 

Wydarzenia te mogły z jednej strony poka-

zać  arystokracji,  iż  nie  jest  ona  wszech-

władna, a ponadto wykazały, iż kierowanie 

państwem przez duże kolegium (senat  na 

początku  republiki  miał  liczyć  300 

członków) nie jest łatwe. Wydaje się zatem 

prawdopodobne,  iż  wówczas  doszło  do 

wyboru pierwszych urzędników. Ich wybór 

był wzorowany na elekcji króla – głosowa-

nie  na  zgromadzeniach  centrurialnych37, 

zaś senat ponownie, jak za czasów monar-

chii,  zaczął  pełnić  jedynie  funkcję 

doradczą38.

Dorobek  okresu  królewskiego 

został wykorzystany przez twórców nowe-

go  ustroju.  Zgromadzenia  ludowe  nadal 

poddawane  były  stopniowej  ewolucji. 

Oprócz  istniejących  już  comitia  curiata 

i centuriata z  czasem,  około  III  wieku 

p.n.e., powstał nowy ich rodzaj, tzw. zgro-

34 Stanowiłoby  to  potwierdzenie  przytaczanej  już 
wcześniej koncepcji K. Hanella (por. przypis 8)
35 M. Cary i H.H. Scullard, Dzieje…, s. 133
36 M. Cary i H.H. Scullard, Dzieje…, s. 138
37 K.  Koranyi,  Powszechna  historia  państwa 
i prawa. Starożytność, Warszawa 1961, s. 134
38 H.F. Jolowicz, Historical…, s. 29
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madzenia  trybusowe  (comitia  tributa). 

Źródłem  podziału  społeczeństwa  na  tych 

zgromadzeniach były tzw. tribus. Nie były 

to  jednak te  same  tribus,  które  związane 

były z podziałem społeczeństwa na kurie39. 

Pierwotne  tribus  miały charakter plemien-

ny, nowe  zaś  terytorialny.  Podział  na 

tribus  terytorialne  wprowadzony  miał 

zostać  w drodze  opisywanych  już  reform 

Serwiańskich40.  Serwiusz  Tulliusz  miał 

wówczas zastąpić dawne trzy tribus nowy-

mi,  czterema.  Był  to  w  zasadzie  podział 

Rzymu  na  dzielnice,  według  których 

dokonywano  cenzusu  jego  mieszkańców. 

Z czasem  ilość  tribus  zwiększała  się, 

jednocześnie  wprowadzony  został  dodat-

kowy podział na jednostki miejskie i wiej-

skie.  Tribus  urbanae nadal  pozostawały 

w tej samej ilości, tj. czterech, podczas gdy 

wszystkie  nowe  tribus  zyskiwały  status 

jednostek wiejskich (rusticae). Ostatecznie 

ich  liczba  osiągnęła  trzydzieści  pięć. 

Nastąpiło  to  w  latach  241-240  p.n.e. 

W tym  samym  okresie  powstała  nowa 

forma zgromadzeń ludowych, nazywanych 

właśnie zgromadzeniami trybusowymi. 

Istotną zmianą w działaniu zgroma-

dzeń  zaobserwować  można  w  okresie 

republiki  przede  wszystkim  w przypadku 

ich  najstarszej  formy.  Ograniczenie  ich 

uprawnień a co za tym idzie, pozostawie-

nie  ich  jedynie  jako  organu  wyłącznie 

39 Patrz s. 5
40 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 23

o charakterze  reprezentacyjnym  sprawiło, 

iż z czasem zrezygnowano z gromadzenia 

się na nich. Wykonywanie ich kompetencji 

oddano grupie trzydziestu liktorów (licto-

res curiati), którzy odwzorowywali dawne 

trzydzieści  kurii41.  Dodatkowe  reformy 

w trybie  działania  zgromadzeń  ludowych 

miały miejsce w III wieku p.n.e. Dotyczyły 

one działania comitia centuriata. Wspomi-

na o nich Liwiusz, według którego reformy 

te  doprowadzić  miały  do  umocnienia  się 

pozycji politycznej zgromadzenia, co spo-

wodowane miało być zwiększeniem ilości 

centurii  (do  373)42,  chociaż  w  nauce 

spotkać można głosy twierdzące, że liczba 

centurii  nie uległa  zmianie43.  Przypuszcza 

się,  że  omawiane  reformy  miały  pewne 

znamiona demokratyzacji życia polityczne-

go  ówczesnego  Rzymu,  lecz  brak  jest 

bliższych  danych  na ich temat44.  Ponadto 

w związku z reformą zniesiono uprzywile-

jowaną  pozycję  centurii  najbogatszych 

(I klasy).  Kolejność,  w jakiej  kurie  miały 

głosować zaś wybierano w drodze losowa-

nia45.

Charakterystycznym  było,  iż 

powstanie  nowych  form zgromadzeń  jed-

nocześnie  umniejszało  rolę  zgromadzeń 

dotychczas  działających.  Taka  sytuacja 

miała miejsce zarówno w przypadku comi-

tia  curiata,  gdy  wprowadzono  comitia  
41 K. Koranyi, Powszechna…, s. 125
42 Ibidem
43 H.F. Jolowicz, Historical…, s. 20
44 Ibidem
45 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 42
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centuriata, a te ostatnie straciły na znacze-

niu w związku z pojawieniem się na scenie 

politycznej comitia tributa. 

Obok  zgromadzeń  ludowych  od 

początku istnienia republiki działały także 

zgromadzenia plebejskie (concilia plebis). 

Ich rodowód i dokładny czas powstania nie 

jest do końca znany. Ich powstanie miało 

najprawdopodobniej związek z próbą unie-

zależnienia  się  od  zdominowanych  przez 

patrycjat komicjów46. Ich powstanie wpisu-

je się zatem w szerszą sferę walki stanów. 

Concilia  plebis  zwoływane  były przez 

trybuna  ludowego,  który  następnie  im 

przewodził.  Plebs w  czasie  swoich  zgro-

madzeń  podejmował  decyzje  w  zakresie 

ustawodawstwa  go  dotyczącego  oraz 

w kwestii wyboru urzędników plebejskich 

tj.  trybunów  ludowych  i  edylów  plebej-

skich47.  Znaczenie  concilia  plebis począt-

kowo było bardzo małe, a przynajmniej nie 

wpływało w szerszym stopniu na politykę 

państwa rzymskiego. Sytuacja ta zmieniła 

się jednak w roku 287 p.n.e., gdy uchwalo-

no  wspominany  plebiscyt,  który  nadawał 

moc ustawy wszystkim kolejnym plebiscy-

tom (lex  Hortensia)48.  Zauważyć wszakże 

można,  że  już  wcześniej  podejmowano 

próby – jeśli wierzyć przekazowi Liwiusza 

– rozszerzenia obowiązywania plebiscytów 

na  wszystkich  obywateli  Rzymu.  Pierw-

szym  aktem  prawnym,  który  miał  tego 
46 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 58
47 K. Koranyi, Powszechna…, s. 128
48 Ibidem

dokonać była lex Valeria Horatia de plebi-

scitis z 449 roku p.n.e.49 Z czasem podjęto 

kolejną  próbę  w  postaci  wydania  w  339 

roku  p.n.e.  lex  Publilia  Philonis50.  Rodzi 

się  w tym miejscu poważne pytanie,  jaki 

był  cel  ponownego  uchwalania  ustawy, 

która regulowała tę samą materię w sposób 

taki sam. Przypuszcza się, że dwie pierw-

sze ustawy mogły być jedynie wymysłem 

późniejszych  historyków  rzymskich,  bądź 

mogły być do nich dodane klauzule, które 

wprowadzały listę zagadnień, jakie uchwa-

lane  mogły  być  w  drodze  plebiscytów51. 

Niezależnie  od  tego,  czy  ustawy 

wcześniejsze  zostały  faktycznie  uchwalo-

ne, czy też nie, wątpliwości podobnych nie 

ma  w  przypadku  lex  Hortensia.  Od  tego 

momentu, aż do końca republiki wzrastała 

liczba  uchwalanych  plebiscytów,  aby pod 

jej koniec osiągnąć zdecydowaną przewa-

gę liczebną nad ustawami52.

Zgromadzenia  ludowe  w  okresie 

republiki  kontynuowały  rozwój  zapocząt-

kowany jeszcze w okresie wcześniejszym. 

Początkowo patrycjat posiadał zdecydowa-

ną  przewagę,  lecz  stopniowa  wygrana 

plebejuszy  w  toczonej  przez  nich  walce 

o dopuszczenie  ich  do  władzy  przyniosła 

pewne  reformy demokratyzujące  stosunki 

49 Liv. III, 55
50 Liv. VIII, 12
51 K. Koranyi,  Powszechna…, s. 128. Problem ten 
analizują  J.  Zabłocki,  A.  Tarwacka,  Publiczne…, 
s. 62-64
52 A.  Jurewicz,  B.  Sitek,  Ustrój  republikański 
[w:] P. red. B. Sitek, P. Krajewski, Rzymskie prawo 
publiczne, Olsztyn 2004, s. 44
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społeczne i polityczne. Wydaje się jednak, 

że owoce walki stanów nie były dostępne 

dla  wszystkich  przedstawicieli  plebsu. 

Przypuszczalnie  największe  znaczenie 

wywalczone uprawnienia miały dla najbo-

gatszej  części  plebsu,  która  w niewielkim 

stopniu różniła się od bogatego patrycjatu. 

Jedyną  różnicą  był  ich  status  prawny. 

Okres  późnej  republiki  unaocznił,  iż 

podejmowane wcześniej próby reform nie 

zostały  powszechnie  zaakceptowane,  zaś 

nadanie zgromadzeniom plebejskim prawa 

uchwalania aktów prawnych z mocą usta-

wy  było  skwapliwie  wykorzystywane 

przez walczących o władzę w II i I wieku 

p.n.e.  Praktyki  te  zapoczątkował  już 

Tyberiusz  Grakchus,  który  znalazł  silne 

oparcie w miejskim plebsie i mieszkańcach 

wsi. Jego reformatorska działalność dopro-

wadziła jednak do niebywałego precedensu 

w dziejach zgromadzeń ludowych. Podczas 

zgromadzenia  odbywającego  się  na 

Kapitolu w 133 roku p.n.e. doszło do za-

mordowania Grakcha i jego współpracow-

ników  przez  rozwścieczonych  senatorów. 

Był to pierwszy taki przypadek w historii 

komicjów53. Innym przykładem manipulo-

wania zgromadzeniami ludowymi w I wie-

ku p.n.e. może być pełne podporządkowa-

nie i moralny obowiązek wierności wetera-

nów  wobec  swoich  dawnych  wodzów. 

W ten  sposób  Cezar  czy  Pompejusz  byli 

53 G.  Alföldy,  Historia  społeczna  starożytnego 
Rzymu, Poznań 1998, s. 108

w stanie zapewnić sobie pełne poparcie dla 

swoich działań. 

4. Działanie zgromadzeń ludowych

Procedura stosowana przed wszyst-

kim  zgromadzeniami  ludowymi  pozosta-

wała  od  początku  ich  istnienia  w okresie 

królestwa,  aż  po  schyłek  republiki, 

praktycznie  taka  sama.  Przed  formalnym 

rozpoczęciem  obrad  odprawiane  były 

wróżby, za pomocą których nawiązywano 

kontakt z bogami, aby poznać ich wolę co 

do przeprowadzenia w danym dniu obrad. 

Wróżby te  określane  były  mianem auspi-

cjów.  W  okresie  królestwa  dokonywane 

były  one  przez  samego  króla  albo  przez 

wróżbitów,  zwanych  augurami.  Później 

zaś, w czasach republiki, dokonywali tego 

najwyżsi  urzędnicy,  bądź  senat  w  czasie 

tzw.  interregnum,  tj.  wówczas,  gdy  nie 

urzędowali  konsulowie54.  Uprawnienie 

przysługujące  urzędnikom  i  senatowi 

do wzywania ludu na zgromadzenia okre-

ślane  było  jako  ius  agendi  cum populo55. 

Odbycie  auspicjów i  uzyskanie  pozytyw-

nych  znaków  zapewniało  pomyślność 

i zezwalało  na  rozpoczęcie  obrad. 

Wymagane  jednak  było,  aby  auspicja 

odbywały  się  w  dniu,  w  którym  istniała 

możliwość  zwołania  zgromadzenia  (dies  

comitiales). Na osobie zwołującej komicja 

54 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 39
55 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 52
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(król  w  okresie  monarchii,  oraz  konsul, 

pretor  i  dyktator  w  czasach  republiki) 

spoczywał obowiązek powiadomienia ludu 

o zgromadzeniu i o sprawie, w celu której 

ma się ono odbyć, z wyprzedzeniem 24 dni 

(tj. trzech rzymskich tygodni)56. 

Zgromadzenie  poprzedzone  było 

dodatkowo  wiecem  (contio)57.  Brak  było 

w czasie contiones takich formalności jakie 

charakteryzowały właściwe zgromadzenia. 

Przede  wszystkim  nie  respektowano  na 

wiecach żadnego z podziałów społecznych. 

Oznaczało to, że w jednym wiecu uczestni-

czyć  mogli  reprezentanci  różnych  kurii, 

centurii  i  tribus.  Ponadto  uczestniczyć 

mogły  w  nich  także  kobiety  i  wszystkie 

inne  osoby  zainteresowane  omawianymi 

na wiecu sprawami58. Brak zorganizowania 

ludu  w oparciu  o  któryś  ze  znanych 

podziałów społeczeństwa  (kurie,  centurie, 

tribus)  skutkował  wszakże  tym,  że  na 

contiones nie  głosowano.  Podczas 

zwykłych  wieców,  zwoływanych  ad  hoc 

dokonywane  mogły  być  różne  czynności 

o charakterze  sakralnym,  które  wymagały 

uczestnictwa  ludu,  np.  objęcie  najwyż-

szych  urzędów  kapłańskich  (inauguratio  

regis  aut  flaminum).  Jeśli  po  dokonaniu 

tego typu czynności wyczerpywano zagad-

nienia,  których  lud  miał  być  świadkiem, 

wiec  rozwiązywano  przez  zastosowanie 

formuły  discedite.  Jeśli  jednak  contiones  
56 K. Koranyi, Powszechna…, s. 124
57 Ibidem
58 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 40

zwołane  były  jako  poprzedzenie  zgroma-

dzenia  ludowego,  wówczas  odbywały  się 

w czasie ich trwania także i inne czynno-

ści.  Przede  wszystkim  lud  debatował 

wówczas  nad  przedmiotem,  nad  którym 

miał później  głosować. Określane było to 

mianem  verba facere ad populum.  Był  to 

jedyny  moment,  w którym  obywatele 

mogli  wypowiedzieć  się  co  do  treści 

projektu  ustawy,  gdyż  w  czasie  trwania 

samego zgromadzenia prawo głosu nikomu 

nie przysługiwało59. W związku z faktem, 

iż  contiones  służyły  dyskusji  nad  projek-

tem ustawy,  zdarzało  się,  iż  jednocześnie 

w mieście odbywać mogło się kilka nieza-

leżnych  wieców60.  Mogły  być  to  próby 

polityków,  zmierzające  do  nakłonienia 

zwykłych obywateli do określonego głoso-

wania, za lub przeciw projektowi ustawy. 

Gdy  wszystkie  dyskusje  kończyły  się, 

contio rozwiązywano  formułą  nawołującą 

do zebrania się w celu głosowania – ite in  

suffragium61. 

Po  zebraniu  się  wszystkich  człon-

ków zgromadzenia następowało wystąpie-

nie  urzędnika,  który  prezentował  treść 

ustawy poddawanej pod głosowanie. Treść 

tego nowego aktu znana była już obywate-

lom  na  podstawie  upublicznionej  24  dni 

wcześniej  rogatio.  Teraz urzędnik przed-

stawiał  ponownie  treść  ustawy,  prosząc 

jednocześnie  lud  –  już  w  pierwszych 
59 K. Koranyi, Powszechna…, s. 124
60 Ibidem
61 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 40
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słowach  swej  wypowiedzi  –  o  przyjęcie 

jego propozycji. Wystąpienie to nazywane 

było od pierwszych słów wypowiadanych 

przez  urzędników  mianem  „zechciejcie 

i postanówcie”  (velitis  iubeatis)62. 

Magistratus kończył  swą wypowiedź  sło-

wami  vos  Quirities  rogo  (pytam  was 

Kwiryci)63.  Po  przedstawieniu  wniosku, 

następowała właściwa procedura głosowa-

nia.  Miała  ona  charakter  dwuetapowy. 

Najpierw  głosowano  wewnątrz  kurii, 

centurii,  bądź  tribus.  Dokonywano  tego 

według zasady viritm, tj. każdy z członków 

określonej jednostki podziału społecznego 

oddawał jeden głos. Następnie zaś zliczano 

ilość głosów za i przeciw w danej jednost-

ce,  a wynik  był  utożsamiany  ze  stanowi-

skiem  danej  kurii,  centurii,  czy  tribus. 

Obywatele  oddawali  w tej  fazie głosowa-

nia  swój  głos  na  tabliczce,  na  której 

widniał jeden z dwóch skrótów – UR – uti  

rogas – jak proponujesz, oraz A – antiquo 

– tj. „po staremu”. Podobnie zresztą głoso-

wanie  odbywało  się,  gdy  zgromadzenia 

wypełniały  swoje  funkcje  jurysdykcyjne. 

Wówczas  na  tabliczkach  widniały  skróty 

A – absolvo (zwalniam), oraz C – condem-

no (zasądzam)64.  Dalszym  etapem  głoso-

wania było oddanie głosów przez poszcze-

gólne  jednostki  podziału  społecznego. 

Głosowano  tak  długo,  aż  osiągnięto 
62 P.  red.  W.  Wołodkiewicza,  Prawo  rzymskie.  
Słownik  encyklopedyczny,  Warszawa  1986,  s.v.  
velitis iubeatis
63 Ibidem
64 K. Koranyi, Powszechna…, s. 126-127

większość. 

5. Kompetencje zgromadzeń ludowych

Kompetencje  zgromadzeń  ludo-

wych  zróżnicowane  były  w  zależności 

od  ich  rodzaju,  jak  i  okresu  czasu, 

w którym  działały.  Uprawnienia  comitia  

curiata do dziś nie są w pełni przez naukę 

poznane. Wynika to z faktu, iż w okresie 

republiki  sprawowały  one  już  jedynie 

funkcję  reprezentacyjną,  nie  posiadały 

żadnego  realnego  wpływu  na  politykę 

państwa.  Przypuszczalnie  w  okresie 

królestwa  spoczywał  na  nich  przede 

wszystkim  obowiązek  akceptowania  lub 

odrzucania wniosków kierowanych do nich 

przez króla65. Sprawowały one zatem funk-

cję ustawodawczą w stosunku do propono-

wanych przez króla leges. Ponadto decydo-

wały  one  o  rozpoczęciu  wojny,  ale  nie 

posiadały  już  kompetencji  do  zawierania 

pokoju,  które  to  prawo  przysługiwało 

królowi66.  Wydaje  się  jednak,  iż  najważ-

niejszą  kompetencją  comitia  curiata 

w czasach  monarchii  było  udzielanie 

wybranemu  przez  senat  nowemu  królowi 

pełnej  władzy  w  drodze  lex  curiata  de 

imperio67. Później, w czasach republiki, to 

samo uprawnienie komicja kurialne posia-

dały  w  stosunku  do  nowo  wybranych 

65 K. Koranyi, Powszechna…, s. 103
66 Ibidem
67 K. Koranyi, Powszechna…, s. 102
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urzędników68. Jak wszystkie zgromadzenia 

rzymskie,  także  i  zgromadzenia  kurialne 

posiadały  drobne  kompetencje  sądowe. 

Przysługiwał do nich wniosek o cofnięcie 

wyroku kary śmierci  wydanego w sprawie 

zdrady państwa (perduellio) przez powoły-

wanych ad hoc urzędników, tzw. duumviri  

perduelionis69.  

Najistotniejszą  jednak  grupę 

kompetencji  comitia  curiata stanowiły 

obowiązki  z zakresu  czynności  cywilno-

prawnych. O ich znaczeniu świadczy fakt, 

iż  to  właśnie  te  czynności  przetrwały 

upadek  królestwa  i  kontynuowano  ich 

wykonywanie  w czasach  republikańskich. 

Wszystkie te czynności pozostawały w sil-

nym  związku  ze  sferą  życia  sakralnego 

Rzymian.  Pozwoliło  to  niemieckiemu 

romaniście – W. Kunkelowi – stwierdzić, 

iż zgromadzenia ludowe w okresie republi-

ki  posiadały  uprawnienia  wyłącznie 

w sferze  prawa  sakralnego70.  W  czasie 

dokonywania  tych  czynności  komicjom 

przewodniczył  pontifex  maximus,  tj.  naj-

wyższy kapłan. Wówczas, gdy zgromadze-

nia  kurialne  dokonywały  tych  czynności 

cywilnoprawnych  określane  były  mianem 

comitia  curiata  calata,  albo  po  prostu 

comitia calata71. Lista tych czynności obej-

mowała: publiczne ustanawianie dziedzica 

(testamentum comitis calatis), pozbawianie 

68 K. Koranyi, Powszechna…, s. 124
69 K. Koranyi, Powszechna…, s. 103
70 W. Kunkel, An Introduction…, s. 10
71 K. Koranyi, Powszechna…, s. 103

praw  do  dziedziczenia  osoby  wyklętej 

(detestatio  sacrorum), dokonywanie 

adrogacji  (adrogatio)72,  dokonywanie 

emancypacji  (emancipatio)73,  wreszcie 

dokonywanie przyjęcia nowego plebejusza 

do kurii (adlectio), przyjęcie cudzoziemca 

do  kurii  (cooptatio)74 oraz  zatwierdzenie 

rezygnacji  patrycjusza  ze  swego  stanu 

i opuszczenie go na rzecz przystąpienia do 

plebsu (transitio ad plebem)75. 

Kolejne zgromadzenia – centurialne 

uzyskały  już  o  wiele  bogatszy  wachlarz 

uprawnień.  Najbardziej  eksponowanym 

uprawnieniem  było  oczywiście  stanowie-

nie ustaw (leges). Już od czasów najdaw-

niejszych uprawnienie to postrzegane było 

w kategoriach  największego  osiągnięcia, 

zdobyczy,  ludu  rzymskiego.  Wydaje  się, 

zatem słusznym stwierdzenie, jakoby zgro-

madzenia były jedynym ośrodkiem władzy 

ustawodawczej.  Jak  jednak  często  bywa 

w dziejach  prawa,  teoria  i praktyka  miały 

także i w starożytnym Rzymie niewiele ze 

sobą wspólnego. Senat  posiadał  specjalne 

uprawnienie,  określane  jako  auctortias  

patrum.  Uprawnienie  to  polegało  na 

zatwierdzaniu  przez  senat  ustaw,  przyję-

tych  przez  zgromadzenie  ludowe.  Pojęcie 

72 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 17
73 A.  Jurewicz,  B.  Sitek,  Ustrój  królewski [w:] P. 
red.  B.  Sitek,  P.  Krajewski,  Rzymskie  prawo 
publiczne, Olsztyn 2004, s. 20
74 P.  red.  W.  Smith,  A Dictionary  of  Greek  and 
Roman Antiquites, Boston 1870, s. 332, s.v. comitia
75 F.  Zoll,  Historya  prawodawstwa  rzymskiego.  
Część  pierwsza.  Historya  organów 
ustawodawczych  w państwie  rzymskim,  Kraków 
1902, s. 183
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auctoritas  patrum wskazuje  wyraźnie  na 

patrycjuszowski charakter dawnego senatu 

rzymskiego  (słowo  patres  oznaczało 

ojców; w ten sposób zwracano się jedynie 

do senatorów patrycjuszowskich). Dopiero 

w późnej republice pojawia się określenie 

auctoritas senatum76, które jak się wydaje 

należy rozumieć  jako tę  samą  kompeten-

cję, lecz z dopuszczeniem do jej wykony-

wania  przedstawicieli  plebsu.  Znaczenie 

auctoritas  patrum należy  postrzegać 

przede  wszystkim  przez  pryzmat  walki 

stanów.  Wydaje  się  bowiem,  iż  mimo 

formalnej zasady stanowienia prawa jedy-

nie  przez  zgromadzenia,  senat  składający 

się  wyłącznie  z  patrycjatu,  lub  przynaj-

mniej przez niego zdominowany, zyskiwał 

realny wpływ na powszechnie obowiązują-

ce  prawo.  Uchwalanie  auctoritas  patrum 

przez  senat  do  roku  339  p.n.e.  miało 

miejsce po przyjęciu ustawy przez zgroma-

dzenie, jednakże po tej dacie, a dokładnie 

po  wydaniu  ustawy  lex  Publilia  Philonis 

nałożono  na  senat  obowiązek  wydawania 

auctoritas  przed przystąpieniem do głoso-

wania  nad  ustawą  przez  zgromadzenie77. 

Chociaż formalnie,  zdawać by się mogło, 

iż  w  znacznym  stopniu  ograniczyło  to 

wpływ senatu na prawodawstwo, to powa-

ga  senatu  nadal  odgrywała  na  tyle  dużą 

rolę,  iż  senat  ciągle  pozostawał  ważnym 

76 J. Bleichen. Lex Publica. Gesetz und Recht in der  
Römichen  Republik,  Berlin  –  New York  1975,  s. 
295
77 H.F. Jolowicz, Historical…, s. 30

ogniwem w procesie stanowienia prawa.

Do  dalszych  uprawnień  comitia  

centuriata należał  wybór  urzędników 

posiadających imperium tj. konsulów i pre-

torów78, a także cenzorów (mających jedy-

nie  potestas79,  ale  zaliczanych  do  grona 

wyższych urzędników80). Zgromadzenia te 

wybierały także urzędników o nadzwyczaj-

nych  uprawnieniach.  Wybrano  na  nich 

w 451  roku  decemwirów,  zaś  w  latach 

444-368  p.n.e.  wybierano  trybunów 

wojskowych z władzą konsularną81. Kolej-

nym uprawnieniem komicjów było prawo 

wypowiadania wojny w drodze specjalnej 

ustawy  –  lex  de  bello  indicendo,  oraz 

uprawnienie do rozstrzygania odwołań od 

wyroków skazujących na karę śmierci lub 

karę  cielesną82.  Początkowo  decyzje 

konsulów  co  do  kary  były  decyzjami 

ostatecznymi.  Sytuacja  taka  musiała  być 

szczególnie  dokuczliwa,  tak  dla  patrycju-

szy  jak  i  dla  plebejuszy.  W  drodze 
78 Dyktatorzy, chociaż posiadali imperium to jednak 
byli  wybierani  przez  konsulów  (K.  Koranyi, 
Powszechna…, s. 135)
79 Pojęcia  potestas  i  imperium odnoszą  się  do 
zakresów  władzy,  jaką  posiadali  rzymscy 
urzędnicy. Niżsi urzędnicy oraz cenzorzy (których 
status  prawny  był  specyficzny)  posiadali  jedynie 
potestas,  tj.  prawo wydawania  edyktów,  tj.  aktów 
prawnych  ogólnie  obowiązujących  (ius  edicendi) 
oraz prawo stosowania przymusu (coërcitio minor). 
Urzędnicy  wyżsi  natomiast  uzyskiwali  oprócz 
uprawnień  płynących  z posiadania  potestas  także 
uprawnienia  wojskowe  (imperium  militiae)  oraz 
uprawnienia  jurysdykcyjne  (imperium  domi). 
Uprawnienia te dawały im większe pole manewru 
przy  podejmowaniu  decyzji  i zapewnieniu  tym 
decyzjom posłuchu. (W. Bojarski, Prawo rzymskie, 
Toruń 1994, s. 21-22)
80 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 47
81 K. Koranyi, Powszechna…, s. 126
82 Ibidem
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pewnych  ustępstw  najpierw  patrycjatowi, 

a następnie  także  plebsowi  udało  się 

wprowadzić do ustawodawstwa rzymskie-

go  instytucję  tzw.  provocatio  ad  popu-

lum83.  Zgodnie  z przekazem  Liwiusza 

pierwsza  ustawa,  która  ustanawiała  tę 

instytucję  miała  być  wydana  już  w  509 

roku p.n.e. (lex Valeria de provocatione). 

Przepisy pierwszej ustawy miała  potwier-

dzać  lex Valeria Horatia de provocatione 

z 449  roku  p.n.e.,  która  przyznała  prawo 

odwołania  do  zgromadzeń  patrycjuszom. 

Plebs osiągnął to samo dopiero pod koniec 

walki stanów w roku 300 p.n.e. na drodze 

lex  Valeria  de  provocatione.  Wyłączne 

prawo orzekania o kwestiach kary śmierci 

przez  zgromadzenia  ludowe  wprowadziła 

już  ustawa  XII  tablic84.  Zgromadzenia 

centurialne  orzekały również w sprawach 

przestępstw politycznych, w których oskar-

życielami  byli  duumviri  perduellionis85. 

Poczynając  jednak już  od  V wieku  p.n.e. 

rolę  oskarżycieli  stopniowo zaczęli  przej-

mować trybuni ludowi86. 

Dodatkowo  zgromadzenia 

centurialne posiadały także pewne drobne 

uprawnienia, do których należało: udziela-

nie i  odbieranie  obywatelstwa,  odbieranie 

prawa głosowania (ius suffragii)  na zgro-

madzeniach,  czy  decydowanie  o  darowi-

83 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 49
84 Lex XII tabularum, IX, 1-2
85 W.  Litewski,  Rzymski  proces  karny,  Kraków 
2003, s. 33
86 F. Grelle, Duoviri, Novissimo… VI, Torino 1964, 
s. 326

znach gruntu publicznego87. 

Ostatnie  ze  zgromadzeń  ludowych 

–  comitia tributa – przejęło od wcześniej-

szych  zgromadzeń  pewną  grupę 

uprawnień, przede wszystkim dotyczących 

stanowienia  ustaw.  Wprawdzie  początko-

wo rozpatrywały one jedynie  te  projekty, 

których  wnioskodawcami  byli  pretorzy, 

lecz  później  to  ograniczenie  zostało 

usunięte88.  Brak  ścisłego  rozgraniczenia 

kompetencji ustawodawczych zgromadzeń 

centurialnych  i  trybusowych  spowodowa-

ło, iż „(…) te same przedmioty uchwalano 

raz  na  jednych,  inną  razą  na  drugich 

zgromadzeniach (…)89”. 

Do  kompetencji  „własnych” 

zgromadzeń trybusowych należały:  wybór 

urzędników niższego stopnia, nie posiada-

jących  imperium,  wybór  kapłanów  do 

czterech kolegiów kapłańskich90, rozstrzy-

ganie  odwołań  w  sprawach  zagrożonych 

karą grzywny (multa)91 oraz nakładanie kar 

za przestępstwa pospolite92. 

6. Zakończenie

Zgromadzenia  ludowe  spełniały 

w starożytnym Rzymie istotną rolę ustrojo-

87 F. Zoll, Historya…, s. 187
88 K. Koranyi, Powszechna…, s. 127
89 F. Zoll, Historya…, s. 185-186
90 Wyboru nie dokonywało całe zgromadzenie, lecz 
17  wybranych  w drodze  losowania  tribus.  Grupa 
tych  tribus  określana  była  mianem  comitia  
sacredotum. (K. Koranyi, Powszechna…, s. 127)
91 K. Koranyi, Powszechna…, s. 127
92 J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne…, s. 43
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wą. Ich rozwój był nierozerwalnie związa-

ny  z  trwającymi  praktycznie  cały  czas, 

niepokojami  społecznymi.  Zgromadzenia 

były  zaś  elementem  przetargowym 

w czasie  tych  niepokoi. Pewne  zmiany 

dotyczące  ustroju  komicjów  zaczęły 

dokonywać się w III wieku p.n.e. Reformy 

te zmierzały,  jak się wydaje, do „ucywili-

zowania” praktyki  politycznej  w Rzymie, 

zostały  jednak  podjęte  zbyt  późno,  bo 

w okresie, w którym zgromadzenia powoli 

zaczynały odchodzić do lamusa historii. 

Widać,  iż  koncepcja  Polibiusza 

o „równouprawnieniu”  wszystkich  sfer 

rządzących  państwem  rzymskim  i  o  ich 

wzajemnym uzupełnianiu się, nie odpowia-

da rzeczywistości. Można przypuszczać, iż 

w czasach, w których żył Polibiusz, tj. na 

przełomie III i II wieku p.n.e. podejmowa-

no  próby  zdemokratyzowania  państwa 

rzymskiego.  Być może reformy te dopro-

wadziłyby  do  takiej  rzeczywistości,  jaką 

opisywał Polibiusz, lecz z całą pewnością 

nie zakończyły się takim sukcesem. 

Komicja znajdowały się w central-

nym punkcie rzymskiego ustroju, nie two-

rząc  jednak  tworu  samoistnego.  Ich  zna-

czenie i siła zawsze zależały od teraźniej-

szej sytuacji politycznej i prawnej. Historia 

rzymskich zgromadzeń ludowych potwier-

dza  niejako  metodologiczne  założenia 

Kelsenowskiej koncepcji  Sollen i  Sein, wg 

której powinność (zatem ujęcie teoretycz-

no-prawne)  zazwyczaj  różni  się  od  bytu 

(tj. faktycznego  ujmowania  normy  praw-

nej)93.

93 A. Sylwestrzak, Historia…, s. 402
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