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Abstract 

This essay plans to research the fall of the Roman Empire and especially look at the land-tax angle, my 

hypothesis is that the land-tax had a bigger effect of the Roman Empire fall than previously thought. 

This essay also investigates why the Western Roman Empire declined. To accomplish this a lot of 

research will be made about the decline and analysis of the content.  The main source of information 

about the land-tax will come from The Theodosian Code which is a book from the 5th-century about 

taxes in the Roman Empire. To reach this goal I will interpret the sources to clarify what actually 

happened. I use this information to either to confirm or discard other scientists’ theories. The result is 

that land-tax had a bigger influence on the Roman Empires fall the previously believed.   
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1. Inledning 

1.1. Syfte & Frågeställning 

Den mänskliga historien har enligt Mortimer Chambers inte hittat något mer lyckat exempel 

till ett fungerande statssystem än det romerska imperiet. Rom förenade hela den civiliserade 

västvärlden från Skottland till Egypten och från Gibraltar till Armenien i ett enda gemensamt 

rike.
1
 Roms fall har under lång tid varit av intresse för forskare inom antiken, hur detta 

imperium som stått i 1000 år till synes försvinner på mindre än ett århundrande är en fortsatt 

fråga.                      

 Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida jordskatten kan vara en av de främsta 

orsakerna till Västroms fall. Uppsatsen kommer inledas med att undersöka ett 

mikroperspektiv inom ekonomin, jordskatten. Denna aspekt kommer att kartläggas genom 

min huvudkälla Codex Theodosianus. Studien ämnar också undersöka vilken effekt 

jordskatten hade på ekonomin genom ett makroperspektiv och granska om man kan hitta ett 

samband mellan jordskatten och Roms nedgång. Hypotesen för studien är att jordskatten hade 

en större effekt på fallet än vad som tidigare beskrivits. Fokus kommer att läggas på Västrom 

som redan Edward Gibbon menade föll år 476 e. Kr.
2
 Många forskare har tidigare försökt 

skapa något sorts metanarrativ till Västroms fall, eller en övergripande förklaring. 

Forskningen hittills kan antingen ses som splittrad den har gett oss över 200 teorier som 

försöker beskriva sin version och orsaker till Västroms fall, eller så kan man se den som 

homogen, att alla är överrens om att vi aldrig riktigt kan komma fram till ”sanningen” kring 

Västroms fall utan det alltid kommer förbli ett mysterium.         

 Att granska Rom från ett ekonomiskt perspektiv är tidigare väl undersökt i en hög 

utsträckning, men att röra sig från mikroperspektivet, jordskatten, till det större perspektivet, 

har jag i min inläsning inte hittat någon motsvarighet till. Detta gör att denna uppsats kan visa 

sig vara mycket viktig för att visa att ämnet inte är färdigutforskat och kanske aldrig kommer 

vara det. Det kan också hjälpa forskningen att se saker ur en ny synvinkel kompletterar bilden 

av Västroms fall för senare, och vidare studier.           

  Västrom försvann inte bara på en dag, utan det var en långsam nästan inte märkbar 

process som höll på under en längre tid. Det var först mycket senare man började tala om 

fallet av Västrom. Detta talar för dem som anser att man inte kan peka på en viss specifik 

händelse för att beskriva kollapsen, snarare bör mer långtgående effekter sättas i fokus.
3
 

Denna undersökning kommer nästan uteslutande att fokusera på händelserna under perioden 

Rom var ett kejsardöme. Min tanke är att denna undersökning kan belysa ett nytt sätt att se på 

Västroms fall genom denna betraktelse av skattesystemet.        

 Denna uppsats hoppas jag kan ge mig en insyn i Roms skattesystem, och frågeställning 

lyder: Vilken eventuell påverkan hade jordskatten på Västroms fall?  
  
  

 

 

                                                      
1
 Chambers 1970, 1. 

2
 Chambers 1970, 7. 

3
 Stecchini 1950, 58. 
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1.2. Forskningsbakgrund 

Roms fall och kanske mer specifikt Västroms fall är långt ifrån ett nytt och outforskat ämne, 
det har varit aktuellt och mycket debatterat i flera hundra år. Varför Västrom föll är än idag 
inte fastställt och det är därför detta ämne är intressant. Det har fängslat många forskare och 
fortfarande aktuellt att undersöka. Ämnet har haft många olika förklaringar, över 200 stycken, 
alldeles för många för att räkna upp här, och alla med olika mycket relevans och kredibilitet. 
Christian Schnee menar att de som skriver något om Roms fall säger att det nästan är ett 
måste att läsa Edward Gibbons bok The History of the Decline and Fall of the Roman Empire 
och Schnee menar att det är den som har lagt grunden till all forskning kring Västroms fall.

4
 

Dock väljer jag att inte läsa denna bok till undersökningen eftersom den är relativt gammal. 
Detta är i för sig behöver inte betyda att den är inaktuell, men sedan den skrevs har mycket 
forskning gjorts och den har blivit starkt kritiserad. Edward Gibbon menar att det var 
kristendomen som låg bakom Västroms fall och eftersom uppsatsen till störst del kommer 
hålla sig till framförallt de ekonomiska orsakerna så blir denna bok inte är särskilt relevant. 
 År 1973 utgavs första versionen av Moses Finleys bok The ancient economy. Enligt 
honom skiljer sig antikens ekonomi i jämförelse med senare perioder, och för att den ska 
kunna beskrivas på ett korrekt sätt behöver vi skapa en speciell terminologi. Boken kom att 
dela forskare i två grupper. Dels de som höll med Finleys syn på antik ekonomi, dels de som 
menade att Finley hade undervärderat dåtidens ekonomiska system och ignorerat 
utvecklingarna inom antiken.

5
               

 Andra inflytelserika forskare är Max Weber och A.E.R. Boak. De ansåg att transitionen 
från den antika civilisationen till feodalismen berodde på att utbudet av slavar minskade och 
det ledde till att man inte kunde producera det som fick samhället att gå runt. Det bygger 
också mycket på relationen mellan slav och ägaren av slaven. A.H.M. Jones, C.M. Cipolla 
och andra har utmanat denna idé och menar att det var de ekonomiska och 
jordbruksbegränsningarna som fällde imperiet, och att det var skattebördan som hindrade 
producering.

6
                  

 Louis C. West har behandlat den ekonomiska kollapsen av imperiet i en artikel som 
kommer användas i denna undersökning, artikeln heter The Economic Collapse of the Roman 

Empire och är från 1932, trots åldern är den relevant för undersökningen. Artikeln kommer att 
jämföras med forskaren Bruce Barletts liknande artikel från 1994: How Excessive 
Government Killed Ancient Rome. Denna artikel behandlar samma område och eftersom det 
är en källa som kommer till liknande slutsatser som West styrker detta deras trovärdighet. 
Bruce Barletts och Louis C. Wests artiklar, kommer fram till liknande slutsatser, och detta 
skulle kunna tyda på att ämnet och Wests artikel fortfaranade har relevans.     
 Översiktskällor som kommer att behandlas är The fall of Rome: Can it be explained? av 
Mortimer Chambers (1970), Rome in the ancient world: From Romulus to Justinian av David 
Potter (2009) och The fall of Rome and the end of civilization av Bryan Ward-Perkins (2005). 
Dessa tre behandlar mycket av översiktinformationen om händelseförloppet, och Chambers 
bok tar även flera olika teorier av olika forskare som behandlas kapitelvis i boken. Det är 
viktigt för undersökningen att skaffa sig en bra översikt som kompletterar den och sätter in 
allt i ett sammanhang. För att komplettera undersökningen kommer även The Roman Market 
Economy av Peter Temin (2013) läsas, som beskriver skatter med ett bredare perspektiv.   
 

1.3. Teori 

I denna uppsats kommer aspekter ur flera olika teorier användas. Gällande jordskatten och 
skattesystemet kommer både ett mikroperspektiv och makroperspektiv att användas. 

                                                      
4
 Schnee 2016, 2f. 

5
 van Minnen 2000, 205. 

6
 Stephens 1982, 49f. 
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Mikroperspektivet kommer att tillämpas på jordskatten för att studera effekterna. Sedan 
kommer uppsatsen studera hur detta påverkade skattesystemet på en makronivå och hur 
jordskatten påverkade imperiet.                
 Det är svårt att undersöka ekonomin i det romerska imperiet med ett monolitiskt 
perspektiv eftersom imperiet var så stort och förhållanden skiftade från staden till landet, 
mellan städer och staten och från region till region.

7
 Det är alltså svårt att bilda sig en god 

helhetsbild över situationen i riket, därför har också en generaliserande bild valts. Min tanke 
är att en övergripande bild gällande effekterna på riket är viktig för att kunna komma till 
någon slutsats. Det finns förstås en poäng med att gå ner på detaljnivå, dock anser jag att man 
först måste skapa en övergripande bild innan man går ner och ser på undantag och specialfall.
 Min mening är att det finns fördelar att också använda ett processuellt perspektiv då 
händelserna som ledde upp till Roms kollaps skedde under lång tid och denna teori behandlar 
vad som händer i det långa loppet. Processuell teori ställer också frågan ”hur” istället för 
”när”, man tittar också på underliggande faktorer som inte syns på ytan av problemet. 
Jordskatten kan vara en sådan underliggande faktor.  

1.4. Metod 

Som metod till min huvudkälla Codex Theodosianus kommer jag använda mig av närläsning. 
Denna metod kommer att användas för att försöka hitta någon underliggande betydelse i 
texten. Uppsatsen kommer också att söka efter en förändring av ”tonen” i Codex 
Theodosianus lagar. I analysen kommer jag att tolka ett antal lagar ur Codex Theodosianus 
och urvalet kommer baseras på de lagar som passar i diskussionen. Dock finns alla lagar som 
behandlar ämnet samlat i bilaga 2. Till dessa lagar kommer en egen översättning och tolkning 
av Clyde Pharrs engelska version att göras. Sedan kommer de lagarna att diskuteras med 
andra forskares slutsatser för att granska likheter eller skillnader. Därefter kommer jag se 
vilket resultat vi kan komma fram till och slutligen dra slutsatser om jordskattens möjliga 
betydelse i Västroms fall.                 
 Eftersom det finns riktigt mycket skrivet om Roms fall är det viktigt att kunna urskilja 
relevant och icke relevant information. Sen måste man ta hänsyn till källornas trovärdighet 
och åldern (mer om det i nästa del). Vill också poängtera att vissa avgränsningar kommer 
användas, uppsatsen kommer inte undersöka aspekter kring Östroms fall. Uppsatsen kommer 
att titta på skattesystemet främst jordskatten, men kommer inte att analysera andra eventuella 
ekonomiska påverkningar.  

1.5.  Källkritik 

En anledning till att forskning om Roms ekonomi har stagnerat är källorna. Detta har flera 
orsaker som att både textfynden och de arkeologiska fynden är fragmentariska och förlorar då 
i betydelse. Peter van Minnen menar att enskilda texter och de arkeologiska fynden oftast inte 
är representativa. När vi endast har tillgång till enstaka källor måste vi göra egna tolkningar 
och därför blir svaren på ekonomiska frågor mer gissningar även i områden där vi har mycket 
information. Detta eftersom vi inte vet, och det betyder att ”allt” är möjligt, och detta har gjort 
att forskningen har fastnat.

8
 De skriftliga källorna är också ofta skrivna med ett elitistiskt, 

manligt perspektiv vilket gör att vi endast får ett perspektiv av forntiden inte en objektiv bild 
där flera kommer till tals.                 
 I denna undersökning stöter man också på problemet att, eftersom Västroms fall har 
studerats under mycket lång tid så varierar källornas ålder kraftigt. Detta gör att man måste ta 
hänsyn till hur den sociala delen av samhället såg ut när det skrevs, och vad som räknades 

                                                      
7
 van Minnen 2000, 206. 

8
 van Minnen 2000, 207. 
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som självklarheter, ett tydligt exempel är att i äldre texter kallas germanerna för barbarer. 
Dock kan informationen som ges i dessa fortfarande vara relevant, så länge ett källkritiskt 
perspektiv tillämpas. Codex Theodosianus är uppsatsens huvudkälla och det kan skapa 
problem att den är sammanställd av fragment, och det kan bli svårt att få en full förståelse för 
situationen när vissa lagar inte är representerade. Denna version är en översättning från år 
1952 vilket kan påverka översättningen och tolkningen av lagen utifrån hur samhället såg ut 
då.   
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2 Bakgrund 

I denna bakgrund kommer texten var uppdelad i tre delar, i den första delen kommer texten att 
behandla händelseförloppet av Västroms fall, därefter kommer vi titta närmre på 
skattesystemets bakgrund för att till sist introducera jordskattens bakgrund. Detta för att bilda 
ett sammanhang och etablera en kunskapsbas till de delar som kommer behandlas senare i 
uppsatsen.  

2.1 Händelseförloppet Västroms fall  

Ward-Perkins säger att det första germanska folket som med kraft försökte slå sig in i riket 
var goterna år 376 e.Kr. vilka flydde från hunnerna som hade tagit sig in i Europa. År 401 
e.Kr. invaderade goterna norra Italien med Alarik i spetsen. Detta startade en period av 
svårigheter för Västrom, svårigheter som inte skulle ta slut förrän 476 e.Kr. då riket enligt 
Edvard Gibbon föll.

9
 

Stilicho var en romersk general som inte bara hade en stor påverkan på de slag som 
skedde under hans år som general, men också en stor inverkan på politiken som formade de 
två nu delade rikena (Östrom och Västrom). Stilichos första uppgift var att bygga upp den 
västliga armen som hade fått utstå stora förluster. Det bästa sättet att göra detta var att dra till 
sig trupper från det östliga imperiet, dock hände inte detta för att Arcadius (Östroms kejsare) 
ministrar begärde att trupperna skulle återvända till Östrom och detta gjorde att både 
splittringen av Rom och den byråkratiska kampen lades på en helt ny nivå. Denna splittring 
gjordes ännu tydligare under de kommande åren då Östrom inte kom till Stilichos hjälp 397-
398 e.Kr. när det var en revolution i den romerska delen av Afrika. Stilicho besegrade dock 
Alarik år 401 e.Kr. med trupper han tog från Gallien och gjorde ett avtal med Alarik där han 
lät honom återvända till sina balkanska länder.

10
  

År 407 e.Kr. frös floden Rhen där den romerska gränsen gick, och detta möjliggjorde att 
de germanska stammarna såsom vandaler, alaner och sveber kunde ta sig över i stora skaror. 
Samtidigt som detta hände så utropade sig den romerska generalen (Konstantin) som styrde 
över de romerska trupperna i Britannien till kejsare och flyttade till Gallien. Stilicho hade 
Konstantin att oroa sig för samtidigt som Alarik och hans goter började röra sig mot de 
nordliga delarna av Italien igen och begärde en stor summa pengar. Alarik fick sina pengar 
och Stilicho föreslog att han skulle bli skickad för att ta hand om Konstantin, dock 
missberäknade han den trångsynhet som fanns hos Västroms kejsare Honorius som rent ut 
sagt hatade germaner. Han beordrade att Stilicho skulle avrättas 21 augusti 408 e Kr. och 
sedan beordrades en massaker av alla germaner i armén (värt att nämna är att armén till stor 
del bestod av just olika sorters germaner). De som överlevde denna massaker flydde till 
Alarik. Nu insåg också Alarik att det inte fanns en tillräckligt stor armé mellan honom och 
Rom som kunde stoppa dem. Senaten röstade för att ge honom en enorm summa som 
betalning för att lämna staden ifred, dock så vägrade kejsaren Honorius. Alarik kom tillbaka 
med en större lista av krav som senaten var villig att gå med på, men dock inte Honorius. En 
ny kejsare tillsattes (Attalus) men detta hjälpte inte, år 410 e.Kr. marscherade de gotiska 
trupperna med Alarik i spetsen in i Rom, och för första gången på 800 år tog en man som inte 
tillhörde den romerska eliten kontroll av staden. Alarik plundrade staden i tre dagar innan han 

                                                      
9
 Ward-Perkins 2005, 11. 

10
 Potter 2009, 296f. 
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fortsatte vidare. Vandalerna, en av de stammar som hade tagit sig över Rhen lyckades år 429 
e.Kr. ta sig över Gibraltarsundet till Afrika, och tio år senare år 439 e.Kr. hade de övertagit 
större delen av romerska Afrika. År 476 e. Kr., sjuttiofem år efter goterna hade tagit sig in i 
norra Italien, så avsattes den siste västromerska kejsaren Romulus Augustulus, och Västrom 
styrdes istället av oberoende germanska kungar.   

Antalet germaner som gick över gränsen blir ofta överdriven, troligen kom det som mest 
100 000 germaner över gränsen och i och med det max 20 000- 30 000 krigare.

11
 Vilket enligt 

min mening pekar på att det inte var germanerna som var den ledande orsaken till Västroms 
fall. 

2.2 Skatter 

Under tiden Rom var republik (509-30 f.Kr.) var skatten rätt blygsam, dock fanns det skatt på 
all egendom som jord, hus, slavar, djur och andra personliga saker.

12 
Peter Temin menar att det romerska imperiet expanderade kraftigt under de två sista 

århundradena av republiken (200-30 f.Kr.), detta ledde till att mycket pengar sattes i omlopp 
inom imperiet. De rika romarna som hade anspråk på krigsbyten blev rikare medan resten av 
befolkningen i jämförelse blev fattigare.  Det är rimligt att dela upp bönderna i två olika 
grupper. Den första gruppen är de som ägde små bondgårdar och den tillhörande marken, och 
den andra gruppen är de som inte ägde land. Den första gruppen började under denna tid (200-
0 f.Kr.) sälja sin mark och flytta in till städerna. Många av de landlösa tog anställning i armén 
och gjorde att denna negativa utveckling fortgick (ju mer land de erövrade desto rikare blev 
de rika). Den andra delen av krigsbytet (slavarna) gjorde också att det blev hårdare 
konkurrens för de landlösa att erhålla arbete, varför betala för arbetskraft när man kunde ha 
slavar?

13
  

För att förstå processen Roms fall måste man också förstå vilken situation staten befann 
sig i. Fram till 200 e.Kr. var Rom ett expanderande rike där övertagna områdens rikedomar, 
inklusive slavar, flödade in i imperiet. Men efter 200 e.Kr. upphörde riket att expandera och 
detta skapade ett antal problem. När inflödet av nya slavar succesivt upphörde ändrade man 
systemet och lät tidigare slavar återvända till sina forna gårdar och arbeta som livegna åt ett 
storgods. I och med att imperiet slutade växa behövde man också bevaka dess gränser, armén 
som gjorde detta var tidigare ofta betalda genom plundring och de skatter de fick med sig, 
men i det nya icke-växande imperiet behövdes de istället betalas med pengar som kom in 
genom skatt.

14
 

År 284 e.Kr. blev Diocletianus utnämnd till augustus av sina soldater och riket sträckte 
sig från Atlanten till Mesopotamien. I samband med att Diocletianus 293 delade upp riket i 
fyra delar (tetrarkin) utnämnde han även en ytterligare augustus och två extra caesares och 
syftet var att förbättra administrationen i imperiet. Detta kan ha ökat skattetrycket eftersom 
istället för att finansiera ett kejserligt hov, dess tjänstemän och arméer behövde man 
finansiera fyra. Dessutom behövde man också finansiering för fyra huvudstäder. Dessa arméer 
var dock nödvändiga på grund av ökade attacker av ”barbarer” längs Roms gränser, men detta 
gjorde skattesatsen tyngre.

15
 

Imperiet förlitade sig på säkerheten hos sin professionella armé och för att den skulle 
fungera så finansierades den med skattemedel. På 300-talet e.Kr. bestod den romerska armén 
av upp mot 600 000 man. För att förse dessa trupper med mat och material höjdes skatterna, 
och för att driva in dessa skatter så behövdes den administrera delen också expanderas, vilket 
betydde ytterligare höjd skatt för att bekosta dessa. Enligt Jones var militära utgifter den 

                                                      
11

 Bury 1970, 14. 
12

 Barlett 1994, 290. 
13

 Temin 2013, 126. 
14

 Stephens 1982, 51, 54. 
15

 Kent 1921, 35, 38. 
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överlägset största utgiften för staten.
16

 
Varför föll inte Rom redan då? Två starka ledare Diocletianus och Konstantin som 

regerade år 284-337 e.Kr. lyckades ta tillbaka kontrollen över ekonomin och gjorde enklare 
skattelagar, till exempel genom att minska avstånden mellan skattebetalarna och där pengarna 
eller naturan skulle betalas.

17
  

Det romerska imperiet var alltid i fara för kollaps, så pass att på 200-talet e.Kr. var 
imperiet på gränsen till kollaps på grund av misslyckanden mot fiender, inbördeskrig och 
skattesvårigheter. Mellan åren 235-284 e.Kr. så led det romerska imperiet förluster mot både 
perserna och de germanska stammarna. De hade ett skattessystem som gjorde att silverhalten i 
mynten nästan försvann helt, och ett inbördeskrig som sänkte kejsarnas regeringstid till en 
medelnivå av tre år. Med detta i baktanke är det kanske inte så överraskande att imperiet 
hamnade i en djup kris igen på 400-talet e.Kr. men denna gång med värre utgång.

18
 

2.3 Jordskatt 

De fanns fyra dominerande skattetyper: jordskatt, boskapsskatt, tullskatt och skatten på 
vinsten som uppkom vid handel eller arbete. Ibland kunde staden ta ut någon extra skatt eller 
avgift men dessa var ofta temporära.

19
 

Marknaden för landägande liknar idag modellen för hur det såg ut under det romerska 
imperiet. Man kunde köpa, sälja mark och använde det på de sätt som man ansåg vara bäst. 
Man har exempelvis i Egypten funnit papyrusrullar av landförsäljning. Egendomarna har varit 
odlingsmark, som till exempel vingårdar, och där bostäder också kan ha ingått. Många av 
dessa hade inteckningar på samma sätt som idag. Dessa papper innehåller också kvitton av 
försäljningar av delar av ett hus, som till exempel en tredjedel av ett trevåningshus. Dock kan 
dessa papyrusrullar inte visa på en ökning av priser eftersom dessa är isolerade fynd utan 
något jämförbart material.

20
  

Diocletianus (284-305 e.Kr.) instiftade under sin regeringstid en ny skatteregel om att 
godsen behövde producera en viss kvantitet av livsmedel. Denna mängd bestämdes av hur 
många som arbetade på godset oavsett om dessa var slavar eller fria män. Det blev också en 
hållning i imperiet att godsherren kunde binda en arrendator tills denne hade uppfyllt sin 
andel eller kvot av det som han var ansvarig att betala som skatt.

21
  

Vad var effekten av invasionerna under 400-talet? Peter Temin menar att landägarna inte 
blev påverkade av dessa eftersom deras verksamhet ofta var lokal, alltså deras mark och 
affärer var i närområdet och påverkades inte om något hände i andra delen av riket.

22
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3. Analys 

I denna analys skall ett antal utvalda lagar ur Codex Theodosianus som behandlar 
skattesystemet, och jordskatten i synnerhet att behandlas. Detta för att se hur jordskatten 
påverkade det romerska imperiet samt om lagarna ändrades för att hantera den ekonomiska 
situationen. I denna analys kommer därför förändringarna i lagarna att granskas och 
undersökas för att se om man kan finna eventuell förändring i ”tonen” av lagarna, ifall det 
finns någon sorts nyans av desperation ju närmre fallet av Rom man kommer. Alltså syftet 
med analysen är att granska lagarna för att se om både språket och innehållet av lagarna blir 
skärpta desto senare lagen skrivs. Förutom det kommer jag också tolka dessa lagar för att 
sedan i diskussionen se om min tolkning och uppfattning stämmer överrens med vad andra 
forskare säger. Förutom det kommer dessa lagar användas för att i diskussionen att antingen 
stärka eller kritisera vad andra forskare anser hände, eller vilka effekter det fick på Roms fall. 
De lagar som har valts ut är de som jag anser bäst behandlar ämnet för denna uppsats, och 
lagar som kan kopplas till olika forskares diskussioner för att granska om tolkningarna är dem 
samma, de finns i sin helhet i bilaga 1. Alla lagar som behandlar ämnet finns att hitta i bilaga 
2. 

3.1 Codex Theodosianus  

Codex Theodosianus är en samling innehållande lagar som publicerades 438 i Östrom och 439 
i Västrom och innehöll de lagar som hade bestämts sedan Constantine fram till Theodosius II. 
Boken är indelad i 16 böcker som i sin tur är indelad i titlar. Den innehöll från början ca 3400 
lagar dock är bara hälften bevarade.

23
 Codex Theodosianus publicerades 1665 av Jacques 

Godefroy som var en framstående jurist. Det var han som med hjälp av Codex Theodosianus 
först belyste den ekonomiska svagheten i det senare romerska imperiet, den stora bördan av 
skatten, hur medelklassen förlorade all sorts makt, hur industrin gick under, land som inte 
brukades och de hänsynslösa åtgärder som imperiet gjorde för att möta dessa kriser. Försöken 
att förklara Roms kollaps genom antingen ekonomiska eller sociala misslyckanden har 
baserats till stor del på Codex Theodosianus.

24
 De lagar som presenteras här är från Pharrs 

översättning 1952 och jag anser att de är tydliga exempel på olika funktioner inom 
skattehanteringen i samhället.               
 Codex Theodosianus behövde troligen skapas eftersom expansionen av imperiet upphörde 
och de ställde imperiet inför nya utmaningar som behövdes regleras av något sorts regelverk. 
Dessa lagar vänder sig till störst del till privatpersoner (bönder). Dock är det svårt att säga om 
dessa lagar applicerades på samma sätt i hela imperiet eftersom det var så enormt samt att de 
hade olika förutsättningar beroende på klimatvariationer. Alla årtal som nämns i analysen är 
efter Kristus. 
 
 

3.1.1 Bok 11 

Titel 1 Skatt i natura och tribut 

                                                      
23

 s.v. ’Codex Theodosianus’,  NE.  
24

 Saunders 1963, 3.  
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Lag 4 är den första lagen som behandlas. Den är skriven år 337, när Rom fortfarande hade en 
viss stabilitet. Därför att de hade klarat sig ur krisen på 200-talet och det var fortfarande över 
100 år före dess fall. Denna lag behandlar köp av land. Den menar att om man köper mark 
som tidigare har varit den viktigaste delen av säljares produktion, den delen som tidigare 
producera den största delen av en säljarens produktion, och säljaren skulle utan denna del inte 
ha råd att fortsätta, så måste köparen också ta över den marken eftersom de är värdelösa för 
säljaren. Denna lag visar hur systemet fungerade när Rom fortfarande var välmående och det 
visar också på hur viktigt det var för Rom att bra mark inte gick oanvänd, utan även om man 
bara ville ha en viss del av marken blev man tvungen att ta hand om ytterligare mark för att 
det för säljaren inte var lönsamt att fortsätta bruka marken.        
  Lag 5 är nästa lagtolkning den är skriven år 339. Denna lag säger att alla i så stor 
utsträckning som möjligt måste betala skatt i pengar, alltså inte i natura. Detta kan tolkas som 
att Rom under detta skede hade ett bra fungerande betalnings- och pengasystem. Ett system 
som senare skulle kollapsa.                
 Lag 11 skriven år 365, denna lag finns med i analysen för att visa att betalning skedde 
också i natura och mycket av det skickades till Romerska imperiets gränser. Denna lag visar 
också hur hårda romarna var med att man skulle hålla lagarna, men också att man tydligen 
behövde hota med tortyr för att dessa skulle följas indikerar på ett missnöje hos landägarna. 
Denna lag säger inte om hur mycket som ska betalas men min mening är att det nog kan ha 
varit mer än vad landägarna tyckte var rimligt.          
 Lag 12 skriven år 365, är ännu ett tydligt exempel på att staten var fast besluten att få in 
så mycket skatt som möjligt. Enligt min tolkning av denna lag så menar staten att om man har 
kommit över mer slavar genom att man från staten blivit tilldelad mer land så måste man 
betala skatt för den marken de arbetade på och att samma lag gäller även om slavarna har valt 
att komma till dig från en övergiven gård, då måste man även betala skatt för dem.   
 Lag 14 troligen skriven år 366, är lite svårtolkad, detta kan bero på att den blivit ändrad 
under åren eller kanske för att den är svår att översätta, men som jag förstår den är denna lag 
riktad till större landägare som har personer som arbetar hos sig. Den större landägaren har 
ansvaret för att de som arbetar hos honom ska betala skatt och vara inskrivna på 
skattelistorna. Om denna tolkning stämmer skulle det återigen vara ett bevis på hur beslutsam 
staten var att ingen skulle kunna undfly skatten          
 Lag 18 skriven år 381, talar om någon försöker att skjuta upp sin skattebetalning genom 
undanflykter så straffas denna person med att betala dubbelt även om detta skulle innebära en 
stor förlust för denne. Om detta inte motivera personen i fråga att i fortsättningen vara i tid 
med skatteinbetalningen så fyrdubblas skatten istället. Detta är väldigt hårda krav som ställs 
på befolkningen i fråga. Detta kan ha att göra med att denna lag skapades ganska sent, och att 
det hade börjat bli stora ekonomiska problem för Rom, och att de hade problem med att få 
folk att betala skatten.                  
  Lag 21 skriven år 385, den förespråkar att skatt som är betalad i natura och som inte är 
ämnad militären vid gränsen, inte ska behövas transporteras långa sträckor. Min tanke är att 
dessa lagar kanske blev nödvändiga för att se till att landägarna kunde fortsätta producera utan 
att betala onödigt mycket för transport av varorna.          
 Lag 26 skriven år 399, säger att all sorts kejserlig favorisering ska upphöra, att ingen ska 
specialbehandlats. Om man skulle få en gård överförd till sig måste man låta plebejerna arbeta 
kvar som är i stort sett är bundna till gården. Denna lag kom som sagt till år 399 e.Kr. när 
Rom bara var drygt 10 år bort från att bli plundrat av Alarik. Man kan anta att detta ledde till 
att staten behövde samla in mer pengar för att försvara sig, och den tidigare favoriseringen av 
storgods upphörde eftersom staten troligen behövde försöka få in pengarna för att stöda 
armén.                    
 Lag 27 är skriven år 405, staten blir här ännu mer desperat att få in skatten och tvingar 
rika landägare som är sena med att betala skatten, att betala skatten fyrfalt, samt betala in det 
som inte hade betalats till att börja med. Detta är långt ifrån den favorisering de upplevde 
tidigare.                    
 Lag 28 skriven år 400, är återigen en uppmaning att även krigsveteraner ska betala 
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skatten, man kan förstå att det fanns en motvilja mot detta att först kriga för att få mark för att 
sedan betala en mycket hög skatt för denna. Denna grupp kan tidigare kanske varit en 
favoriserad grupp eftersom de tidigare tjänat staten.          
     

Titel 3 Ingen farm kan köpas utan ett antagande om dess förmodade skatt samt dess delinkvent 

Lag 4 skriven år 363, är en väldigt kortfattad lag men också i allra högsta grad viktig, och kan 
vara lite svårtolkad, den menar att den som skördar ska också betala skatten. Detta kanske 
låter lätt men min tanke är vem är det egentligen som skördar? Är det de slavarna på gården, 
de livegna trälarna som jobbar på gården eller är det godsherren som ska betala skatten? 
Slavar behöver inte betala skatt frågan är då om de är de livegna som hyr marken av 
godsherren som ska betala eller godsherren själv. Det finns det ingen specifikation om vem 
det egentligen är som ska betala, detta gör lagen svårtolkad men samtidigt också mycket 
viktig för att förstå hur situationen såg ut.  

Titel 5 De Indictionibus 

Lag 2 under denna titel som skrevs år 416, talar om att alla gårdar oavsett storlek och vem de 
tillhör ska betala en extra skatt utöver den vanliga, men att denna skatt ska varken ses eller 
kallas en extra skatt utan den ska ingå i den normala skattesatsen och denna skatt ska också 
ses som en obligatorisk statstjänst för att ingen skulle kunna undgå den. Jag valde att ta med 
denna skatt för bakom själva lagtexten tycker jag man kan se en tydlig desperation hos de som 
utformat lagen med tanke på tonen i lagen och uttaladet att skatten inte ska kallas en ”extra 
skatt” utan att den helt enkelt ska ingå den normala skattesatsen.        

Titel 7 Skatteinsamling 

Lag 4 skriven år 328, säger att om du kontinuerligt blir sen med att betala din skatt så kommer 
skatteinsamlaren sälja gården och den som köper gården på detta sätt ska med säkerhet få 
behålla den. Denna lag visar återigen hur strängt regelverket var, men också att detta tydligen 
behövdes för att få befolkningen att följa lagen.           
 Lag 12 skriven år 383, behandlar vem som ska samla in skatten och enligt den ska någon 
som arbetar hos provinsguvernören i provinsen samla in skatten från de större landägarna. 
Denna lag tog jag med för att visa att trots att all makt skulle vara hos kejsaren och senaten, 
behövde man fortfarande sända någon med lite mer auktoritet och makt för att samla in 
pengarna. Detta betydde att kejsaren kanske gjorde detta av respekt för familjen eller så 
trodde kanske han att han inte kunde få in pengarna om han skicka vem som helst, som i 
sådana fall skulle tyda på att kejsaren vid det här laget kanske inte hade samma auktoritet och 
absolut makt som tidigare och att den här lagen behövdes. 

Titel 19 Skatteinbetalning. 

Lag 1 under denna titel skriven år 321, dikterar att om flera personer äger fäderneärvd 
egendom är de inte förbjudna att betala skatter individuellt för sina andelar, för att på så sätt 
kan de andras brottslighet begränsas. Den här lagen visar tydligt hur staten kände till att sådan 
brottslighet fanns i riket. Det kan också visa att det fanns ett förtroende för dem, att de kan 
betala individuellt och visa på gott exempel genom sin flit.       
 Lag 4 som är skriven år 398, valda jag att använda för att visa att det fanns de som var 
ovilliga att betala den extra skatten som staten hade lagt in i den normala skattesatsen, och att 
skatteinsamlarna skulle uppmana dem att göra det. Detta tycker jag absolut visar att det fanns 
ett missnöje hos befolkningen.  

Titel 22 Överlåtning av skattebetalning ska inte efterfrågas 

Lag 4 under titel 22 skriven år 409, behandlar återigen skatteinsamlingen och hur vissa bönder 
är mycket missnöjda med den och vill hellre själva administrera denna process, vilket staten 
inte tillåter. Visar återigen hur missnöjet växte och hur hårt staten ville kontrollera 
skatteintäkterna. 

Titel 24 Beskyddet av byar 



  

15 
 

Lag 4 under denna titel skriven år 399, tycker jag är ett av de bästa exemplen på desperation 
hos den romerska staten, den säger att om du skulle undanhålla några lantbönder från 
beskattning får du betala 18 kilo (40 pound) guld i straffskatt för varje, eller välja att inte 
fortsätta undanhålla dessa. Dessutom säger lagen också att om du försöker fly från att betala 
skatten genom att söka skydd på detta sätt, blir du bestraffad med att betala det dubbla 
straffet. Tydligen var detta straff värt att riskera för bönderna för detta fortsatte för bara ett par 
månader senare så ändrades lagen.              
 Lag 5 ökar på straffet för att undanhålla eller bli gömd till att man förlorar sin gård både 
den som gömmer och blir gömd förlorar sina ägor. Båda dessa lagar instiftas är 399 e.Kr. och 
detta måste ha varit ett så stort problem att dessa lagar behövdes och det skulle då betyda att 
bönder var villiga att förlora sina gårdar för att komma undan skatten, och det tyder på att 
något måste varit fel med skattesystemet.              

2.1.2 Bok 13 

Titel 10 Beskattning och skattebedömning 

Lag 5 skriven år 367. Man kan tydligt se att den är gjord tidigare än de senaste lagarna som 
har tagits upp, eftersom tonen i lagen är lugnare och man som medborgare kunde föra sin 
egen talan mot staten i detta fall överklaga beslut. Lagen säger att om man känner att man 
blivit förtryckt när man bedömde hur mycket skatt som skulle tas ut så har man rätt att 
överklaga beslutet om man inte var närvarande vid tillfället bedömningen gjordes kunde man 
överklaga beslutet inom ett år. Detta visa att det alltså var en sorts bedömning på hur mycket 
skatten skulle ligga på samt sofistikerad förvaltningsorganisation.       
           

Titel 11 Skattebedömare, skattemyndigheter och inspektörer 

Lag 1 skriven år 381, säger att om man skulle hugga ner till exempel en vinranka eller minska 
produktionen på något annat sätt för att behöva betala mindre skatt så blir följderna av detta 
att gården beslagtas av staten. Men om man på något sätt kan bevisa att man har gjort allt för 
att produktionen ska bli så hög som möjligt så slipper man straffet. Förutom att detta är ett 
väldigt hårt straff tyder detta på att bedömningen av skatten gjordes på produktionen. Detta 
måste ha varit ett enormt administrativt jobb som staten behövde finansiera och det ledde nog 
till än högre skatter.  
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4. Diskussion 

4.1 Skattesystem 

Hur såg den ekonomiska situationen ut innan Rom kollapsade? Rom lyckades resa sig ur 200-
talets stora ekonomiska kris för att sedan falla tillbaka knappt 200 år senare.

25
 Den romerska 

ekonomiska expansionen avtog, varför den gjorde det anser Cipolla är svårt att analysera. 
Cipolla menar dock att det fanns ekonomiska problem redan under 100-talet e.Kr. Han säger 
också att det går att ta fram exempel som troligen hade stor inverkan. Tidigare hade den 
romerska ekonomin påverkats mycket utifrån då man genom plundring fått in enorma 
rikedomar som pumpats in i ekonomin. Detta gav väldigt positiva inflationistiska influenser 
på den romerska ekonomin eftersom det helt enkelt höjde rikedomen i riket och med mer 
plundringsgods kunde folk köpa mer. Skatterna som kom in användes till stor del för att 
finansera staten. Men i och med Hadrianus regeringsperiod så slutade Roms expansion och 
man behövde börja leva enbart på sina egna finanser.

26
  

Även provinser hade svårt att hålla sin egen budget, så till den grad att staten var tvungen 
att ingripa och utse kommissionärer för att se över deras budget. Detta kan peka på ett större 
byråkratiskt styre. Provinserna klarade inte av att producera tillräckligt mycket överskott för 
att tillfredsställa statens behov. Cipolla menar att det inte finns bevis för att det var för lite 
bönder eller arbetskraft på åkrarna, men att produktionen minskade medan konsumtionen i de 
urbana områdena ökade, två krafter som verkade åt olika håll, vilket kan vara en förklaring till 
de ökade priserna under andra halvan av första århundradet. Denna kris synliggjorde också ett 
vanligt problem hos antika ekonomier där all rikedom ligger hos några få individer.

27
 

  Från att tidigare varit restriktiva med medborgarskap i Rom lättades regleringarna upp 
och under det sena 100-talet och tidiga 200-talet e.Kr. ökade Rom drastiskt sin befolkning för 
att få in mer pengar i sitt skattesystem. Skatten för medelklassen ökade inte, dock höjdes 
skatten kraftigt för de rika. Detta eftersom de rika tillhörde senatorsklassen som tidigare styrt 
Rom och man ville försvaga dessa för att ta bort allt hot mot kejsaren. Mer och mer började 
kejsarna tro att all makt kom genom armén och de gjorde allt för att armén skulle bevaras och 
behålla deras lojalitet. Enlig Barlett konfiskerades all privat egendom eller försvann genom 
skattelagarna vilket ledde till att handel och byte minskade kraftigt och fick ekonomin att 
stagnera. Än värre var att de rika inte längre hade råd att betala de dyra skatterna vilket ledde 
till att den skattebördan föll på de lägre klasserna.

28
  

Vid denna tidpunkt (200-talet e.Kr.) bröt hela det ekonomiska systemet ihop, och även 
skattesystemet kollapsade dock krävde armén fortfarande pengar. Staten behövde tvinga folk 
att arbeta kvar med sina dåvarande arbeten och hade inte rätt att byta arbete eller flytta hur 
som helst. Bönder var bundna till sin mark och tvungna att arbeta kvar där, likaså deras barn. 
Liknande krav gjordes på alla sorters arbete. Soldater var tvingande att vara soldater livet ut 
och deras barn drevs i samma riktning. Även de i överklassen blev manade att arbeta med till 
exempel obetald skatteinsamling, och om de inte uppnådde statens krav för insamling fick de 
stå för mellanskillnaden själva. Detta ledde till att arbetarklassen kollapsade och folk flydde 
till landsbyggden och tog arbete hos storgårdar som var självförsörjande i så stor grad som 
möjligt för att undvika skatt.  Detta ledde till att land övergavs och föll i statens händer, 
genom statens totala misslyckade inom förvaltning ledde det i slutändan till minskad 
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produktion.
29

 Att staten behövde tvinga folka att arbeta kan lätt kopplas ihop med Lagarna 12 
och 26 under Titel 1 Bok 11, där man enligt lag behövde acceptera och ta in plebejer och 
slavar som arbeta på andra gårdar man antingen köpte eller tog över. Den andra delen av 
stycket ovan där Bruce Barlett förklarar att många i arbetsklassen flydde till landet kan 
kopplas till Lag 4 under Titel 24 Bok 11 där man enligt lagen inte fick undanhålla bönder. 

Staten fick alltså inte in tillräckligt mycket pengar, detta ledde till att många soldater och 
officerer som inte fick betalt tog på sig ansvaret att själva samla in resurser oftast i natura för 
att täcka sin egen lön. Trots allt detta så lämnades vissa aspekter av ekonomin orörd eftersom 
stora godsägare fortfarande fick in pengar från räntorna som de som hyrde hans mark 
betalade. Hopkins menar att i mitten av 200-talet var Rom inne i en djup ekonomisk 
depression.

30
 Roms skattesystem trots all kritik var sofistikerat, det var enklare att skapa nya 

lagar, exempel på det är lag 4 och lag 5 i Titel 24 Bok 11 där lagen justeras bara drygt två 
månader senare efter den första lagen.  

Bryan Ward-Perkins menar att man i arkeologiska undersökningar har hittat avgörande 
bevis att Rom inte var i någon ekonomisk kris, utan att Rom hade en god ekonomi under det 
senare imperiet, men nämner också att undersökningarna i västdelen av imperiet är mer 
varierande än de som är gjorde i östra delarna av imperiet. Han tar upp exempel som att 
Italien och Gallien ser ut att ha haft en nedåtgående trend när det gäller ekonomin under 200- 
och 300-talen medan andra provinser såsom Afrika hade en blomstrande ekonomi ända fram 
till dem blev invaderade. Detta kan få oss att ställa frågan om ekonomin verkligen var i sådant 
dåligt skick som den har presenterats tidigare innan 400-talet då invasionerna av de 
germanska folken sker.

31
 Om detta stämmer skulle man helt enkelt kunna dra slutsatsen att det 

inte var ekonomin som styrde fallet, dock som Ward-Perkins skriver är resultaten väldigt 
varierande och i undersökningen har jag inte hittat några andra artiklar som är av samma 
mening eller stödjer detta. Dessutom anser jag att med tanke på vilka lagar som skapades, 
bland annat de som uppsatsen tagit upp att man kan peka på att ekonomin inte var så bra som 
kanske Ward-Perkins vill påvisa.  
 

4.2 Jordskatt 

Under det första århundradet var huvudinkomsten för imperiet jordskatten som var uppdelad i 
sju grupper: jordbruksmark, vingårdar, olivfruktträdgårdar, betesmarker, skog, fiskevatten 
eller saltverk.

32
 Förutom denna jordskatt skulle man också betala skatt i natura till de 

romerska trupperna i området.
33

 Enligt Louis West kom huvudinkomsten från jordskatten och 
det visar hur viktig jordskatten var för imperiet. Detta kan lätt kopplas ihop med flera av de 
lagar som tas upp, som kan ge en förklaring till varför de var så stränga lagar angående 
jordskatten, just för att det kanske var den främsta inkomstkällan när plundringen upphörde. 

Romarna hade genomgående i hela riket placerat stora landägare i maktpositioner och det 
var svårt för handelsmän och hantverkare att ta sig in i dessa positioner om de inte tidigare 
hade investerat i markägor. Landägarna blev färre och färre i det romerska imperiet, de 
självständiga små landägarna i provinserna samt i Italien försvann. Det var den ledande 
ekonomiska utvecklingen i det romerska imperiet från Augustus tid och framåt.

34
 Detta var 

alltså inget nytt, men man kunde nog inte redan då se effekterna av vad detta skulle resultera i 
lite mer än 400 år senare. 

Land kunde antingen ägas av kejsaren eller privatpersoner. Om den ägdes av kejsaren, 
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alltså var offentlig, kunde man hyra marken, arrendera, och köpa och sälja dessa arrenden. 
Man betalade skatt på marken, som troligen var en del av skörden. Privata landägare behövde 
inte betalade skatt på marken. Dock hyrde landägarna ofta ut marken, och de som brukade 
marken betalade hyra till landägaren där hyran troligen liknade den skatten de annars hade 
behövt betala om de istället arrenderade offentlig mark.

35
 

Peter Temin lyfter fram två punkter, först att det fanns en marknad för land i det romerska 
imperiet vilket gjorde att priset kunde variera och värdet kunde bedömas i skattesyften. För 
det andra menar Temin att det var jordskatten som upprätthöll imperiet.

36
 Här har vi 

ytterligare en forskare som menar att jordskatten var den huvudsakliga stöttepelaren för 
imperiet, och Temin menar att utan inkomsten från jordskatten skulle imperiet kollapsa vilket 
det också gjorde när jordskatten slutade betalas.   

Det man kanske bortser ifrån är att så mycket som 80-90 % av imperiets befolkning var 
bönder och de mesta som de producerade gick åt till självförsörjning. Det drogs främst skatt 
på överskottet, antingen om bönderna sålde det de hade producerat på den lokala marknaden 
och då kunde betala i pengar eller betalade skatten i natura. Markhyran drogs också på 
överskottet, och de fick tävla om hur mycket pengar av överskottet som gick till vardera, det 
vill säga desto högre hyrorna var desto lägre behövde skatterna vara enligt författaren Keith 
Hopkins.

37
 Detta kan jämföras med dagens samhälle där man behöver betala olika mycket 

skatt beroende på hur mycket man tjänar, alltså producera man mer behövde man betala mer 
skatt och hyra. Men som jag diskuterar ovan i analysen fanns det tendenser till att bönderna 
var missnöjda över centraliseringen och skattesatsen, något som eskalerade under imperiets 
sista tid. 

Det finns diskussioner om hur jordskatten sattes. Skattenivån låg på ungefär 1 procent av 
värdet vilket motsvarde 10 % av inkomsten. Men vilket värde pratar vi om? Antingen var det 
värdet på egendomen, vilket skulle betyda att det fanns försäljning av land som kunde styra 
priset, eller så var det värdet av vad marken producerade, vilket skulle betyda att någon måste 
observera detta. Möjligtvis kunde de även vara hur mycket marken producerade vilket skulle 
betyda att någon också måste observera detta också. Hur som helst måste det ha funnits 
marknadsaktivitet när det gäller både land och spannmål som gav underlag till jordskatten. 
Inkomsten av dessa skatter gick till störst del till armén upp till ¾ av pengarna, och resten 
gick oftast till olika utgifter i Rom.

38
 Detta är ett intressant fenomen, man vet inte på vilket 

värde skattesatsen fastställdes. Alla tre scenarier skapar problem, överväg första alternativet 
att de fastställde skatten efter värdet på egendomen, detta skulle betyda att skattesatsen kunder 
variera väldigt mycket under tidens lopp, vem ska observera och kontrollera detta? Det skulle 
också betyda att en egendom som har ett bättre läge (alltså mer attraktivt) skulle behöva betala 
mer skatt än någon som har ett sämre läge till exempel i förhållande till Rom, trots att den 
kanske till och med är mindre mark. Scenario två och tre utgör samma problem att staten 
måste skicka ut någon som observerar hur mycket bönderna hade producerat, och sen 
antingen dra av på hur mycket marken producerat eller värdet av de producerade. Man kan 
betänka att detta kan lätt missbedömas dels på grund av vad marknadsvärdet kan variera, och 
man kan inte garantera att bönderna redovisa allt de producerat om det sedan skulle avgöra 
skattesatsen. Detta skulle också betyda att Rom behövde en enormt stor administrativ grupp 
som hade detta under uppseende, som uppsatsen nämnde innan var 80-90 % av befolkningen i 
Rom bönder. Jag tror dock inte att Temin har övervägt texten Codex Theodosianus för precis 
som Lag 1, Titel 11, Bok 13 samt Lag 5, Titel 10, Bok 13 visar är det tydligt att man inte får 
hugga ner vinrankor för att undvika skatt, och att någon kom och bedömde produktionen. Min 
mening är att detta betydde att Rom hade en stor administrativ grupp som kontrollerade 
bönderna, och att skatten inte drogs på egendomens värde.  

Hopkins menar att skatten i Rom inte var så hög under imperiets tid, snarare att 
skattesatsen troligen låg under 10 % av bruttoproduktionen. Han är av uppfattningen att 
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kollapsen av skatter är kopplat med handeln, och att när den sjönk kollapsade skattesystemet. 
Men säger samtidigt att eftersom rika landägare ofta kunde muta sig ur att betala skatten, 
betalade de fattiga bönderna en oproportionerlig stor skattesats, och troligen gick inte allt de 
skattesamlande in direkt till staten.

39
 Jag tolkar det som att Hopkins talar mer om korruption, 

mutor och handel som roten till problemet. Jag anser dock att staten fortfarande var i behov av 
lika mycket pengar som tidigare, och om vissa undvek betala skatt, behövde de andra betala 
mer vilket ledde till höjd skatt. Att skatten inte var så hög har jag också svårt att hålla med 
om, i min analys till exempel Lag 11 i Titel 1, Bok 11 och Lag 4 i Titel 19 Bok 11 uppfattar 
jag det som att det fanns ett stort missnöje hos bönderna och Lag 2, Titel 5, Bok 11 talar om 
en extra skatt som sattes in för att man behövde mer pengar till staten.  

Kan man jämföra inkomst och ägande av land i olika regioner och delar av imperiet? 
Många rika italienska landägare kunde skaffa land i Mindre Asien utan några större problem 
dock var det mycket svårare att köpa land i Egypten, för Augustus och hans efterföljare 
delade ut mark till utvalda individer, men dessa konfiskerades av staten strax efter. Staten 
bedrev försäljning av dessa marker men drog sig för att sälja dessa till rika Italienare på grund 
av politiska skäl. Dock kan denna slutsats inte generalisera hur det såg ut i andra 
regioner.

40
Detta betyder att det fanns olika regler och restriktioner i olika delar av imperiet 

vilket utgör ännu en utmaning för denna undersökning för att få ett klart och tydligt resultat 
som gäller över hela imperiet. Dock användes Codex Theodosianus över hela imperiet. Detta 
kan hjälpa uppsatsen att generalisera gällande vad lagen sade, trots att de kan skilja sig från 
region till region. 

Ännu ett problem för undersökningen, är att det finns inte särskilt tydliga redogörelser för 
vad som var skatt och vad var försäljning. Det gör också det svårare att skatten ofta betalades 
i natura. Exempel på detta finns i Lagarna 11 och 21 i Titel 1 Bok 11. Till exempel var 
Egyptens produktion av vete var så pass stor att de var det vetet som konsumerades mest i 
Rom. Dock vet vi inte hur mycket i kvantitet detta vete var eftersom de också betalade mycket 
av sin skatt i natura, vilket gör det svårt att skilja på skatt och försäljning.

41
    

Den ökade byråkratin och kontrollen över befolkningen särskilt gällande skatteinsamling i 
imperiet möttes av en del motstånd. Dock lyckades de stora landägarna undvika, kringgå eller 
ibland få laglig immunitet beviljad så att de inte behövde betala den ökade skattesatsen, detta 
gjordes genom att skapa en allians med skatteindrivaren som ofta själv var en stor landägare. 
Detta gjorde att de stora landägarna hamnade mer och mer utanför det juridiska systemet och 
blev också mer självförsörjande. Staten och de urbana centrana började förlora mycket pengar 
på detta och tvingade småbönder att jobba som livegna trälar åt staten, de som inte kunde 
klara av den stora skattebördan tog skydd hos någon större landägare och blev skuldsatta till 
dem vilket ledde till att de små landägarna helt enkelt blev livegna trälar till den stora 
landägaren istället. Den slutliga effekten av detta var att den större delen av befolkningen var 
dominerad, men historien visar oss att fler och fler föredrog att vara livegen träl åt en stor 
landägare istället för staten.

42
              

 Kejsaren Julianus (360-363 e.Kr.) lyckades förbättra situationen, han sänkte skattesatsen 
och tvingade stora godsherrar som tidigare hade lyckas undgå skatten att faktiskt betala. De 
som tvingades betala skatt drog sig bort från samhället för att försöka undvika detta, och de 
stora godsherrarna bildade små samhällen runt sig för än mer självförsörjning. De små 
jordägarna som gick i konkurs tog arbete som hyresgäster eller till och med slavar hos de 
större jordägarna, för slavar behövde inte betala skatt. Detta fenomen var så utspritt så det 
blev olagligt att uppsäga sin frihet och ta arbete som slav hos någon godsherre.

43
   

  Detta ledde i sin tur till att ekonomin föll och storgodsen blev självförsörjande och 
pengar användes i mindre omfattning, dock kvarstod behovet av pengar för att betala armén. 
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Denna brist på pengar menar Richard Stephens ledde till att man behövde ta in barbarer i 
armén vilket också Stephens anser var en av de orsakerna till att de kvarvarande barbarerna på 
andra sidan gränsen kunde ta sig in i imperiet.

44
 Detta stycke visar tydligt effekterna av att 

vissa lyckades undvika skatt som leder till att andra får en skattesats som de inte klarar av 
vilket tillslut ledde till att hela ekonomin kollapsar av skattebördan. Dock att de stora 
landägarna försökte kringgå skatten tas upp i Lag 26 Titel 1 Bok 11, där det sägs att all 
kejserlig favorisering skall tas bort. Lag 27 i Titel 1 Bok 11 kan också ge en förklaring till 
storgodsens självständighet, straffet för att vara sen med skatten var så brutal att de helt enkelt 
ville lämna skattesystemet. Detta gällde även som vi kan se för mindre landägare. 

Statens behov av pengar och den producerande delen av populationen rörde sig i motsatta 
riktningar, staten behövde mer pengar och det blev färre och färre som betalade skatt. 
Resultatet blev att den största skattesatsen hamnade på de små och mellanstora jordägarna, 
medan de stora godsägarna fortsatte genom sina allianser med byråkratin att undvika skatt. 
Därefter lyckades de som var tyngda av skatt att också undvika den genom patrocinium, de 
blev alltså skyddade av storgodsen i området. Följderna blev att Rom inte kunde försörja sig 
själv utan behövde hjälp utifrån och detta startade germaniseringen av arméerna.

45
 Richard 

Stephens visar ovan problematiken när skatten hamnar på de små jordägarna, dock anser 
Stephens att den största orsaken till fallet var germaniseringen av armén. Jag tycker snarare 
problemet ligger i att man tillät större jordägare undvika skatt som annars kunde ha gått till att 
bevara armén, som beskrevs ovan så stiftade man lag mot detta, men jag anser att den lagen 
trädde i kraft alldeles för sent (399 e.Kr.) för att motverka de ekonomiska problemen som 
skapades av de stora landägarna. Om den hade trätt i kraft tidigare kanske detta problem 
kunde ha blivit lättare att lösa. Jag anser också att ett problem är att Rom med sin armé var ett 
rike som behövde expandera hela tiden för att inte bara få in inkomst genom skatt utan också 
genom plundring och nya landägor som kunde säljas och bosättas. 

En teori som tas upp av både historiker och ekonomer som anledningen till Roms dåliga 
ekonomi och i förlängningen fall, är att jorden inte hunnit återhämta sig. Den var uttömd och 
det sänkte kvalitén på jorden, man kunde inte producera lika mycket.

46
 Det finns också en 

annan teori kopplad till denna att Rom torkade ut marken och förvandla åkermarker till träsk 
eller öken genom sitt hårda jordbruk, och att det var det som gjorde att bönderna inte hade råd 
att betala sin skattesats på grund av att deras åkermark blev obrukbar, inte att skatten var för 
hög. Men vissa forskare menar att detta är en otillräcklig förklaring då man kan på vissa få 
ställen (som till exempel Egypten), se exempel på att folk flyr jorden på grund av att den är 
uttömd, men att det bara är ett fåtal exempel som inte kan påvisa att detta skulle vara en 
återkommande trend i hela imperiet. De menar också att det var den hårda skattesatsen som 
gjorde att de behövde uttömma marken och inte tvärtom.

47
 Detta återkopplar till det som 

hänvisades innan att skatten dras på hur mycket jorden kunde producera, och hur skatten 
drogs relativt till detta. Den teorin fungerar bra om man antar att det var på det sättet skatten 
drogs, men om det är som alternativ ett där skattesatsen är beroende på hur mycket 
egendomen var värd, blir det då svårare och svårare att tjäna ihop tillräckligt mycket pengar 
på sämre och sämre jord för att möta denna skattesats. Detta kan antagligen vara kopplat till 
att man mer och mer uttömde jorden, så att det bildades en ond cirkel. Denna teori kan enligt 
mig också kopplas till Codex Theodosianus då det tydligen var ett problem att bönder flydde 
sin jord och gömde sig hos större godsägare till en sådan grad att det utvecklades lagar mot 
detta (Lag 4 och 5 under Titel 24 Bok 11).   

Västrom försökte under 400-talet skaffa sig fler soldater för att försvara sina gränser och 
detta betydde att de kostade mer och det ledde till att de behövde förändra skattelagarna. Detta 
i sin tur ledde till att människor flydde skattesatsen och det är enligt mig roten till problemet 
som ledde till och Västroms nedgång. Mark som inte kunde ge tillräckligt med inkomst för att 
både betala hyra och skatt övergavs. Det finns tecken på att antalet människor som brukade 
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jorden minskade i Västrom. Anledningen till detta var att efter man hade betalt hyran och 
skatten hade man inte råd att föda en stor familj, det gjorde att många dog av näringsbrist och 
svält.

48
   

 Rom behövde pengar för att försvara sig själv, och dessa pengar kom inte längre genom 
plundring då riket hade slutat expandera. Man började istället ta ut höga skatter på folket 
vilket i sin tur ledde till att bönderna som var tyngda av skatten tog skydd hos storgods som 
kunde undvika skatten. Detta förstörde Roms ekonomiska bas genom att handeln nästan 
upphörde och godsen var självförsörjande, och de drog sig också bort från den urbana 
ekonomin och kunde inte betala skatt i pengar och kunde därmed inte stödja den byråkratiska 
armén.

49
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5. Slutsats  

Efter att ha analyserat Codex Theodosianus och undersökt de andra artiklarna som behandlar 
ämnet är min övergripande slutsats att jordskattens påverkan på Roms fall var en av de 
avgörande faktorerna, mer än vad de flera forskare som behandlat detta ämne förut har 
kommit fram till. Detta på grund av att det är mer än en forskare som säger att jordskatten var 
den viktigaste inkomsten för riket. Jag håller helt med om det, för som jag tidigare beskrivit i 
uppsatsen när riket slutade växa och de kunde inte längre plundra in rikedomar samt dela ut 
mark som betalning till sina soldater, behövde inkomsten helt och hållet finansieras att 
skatten. Denna inkomst kom främst genom jordskatten eftersom 80-90 % av rikets befolkning 
var bönder som brukade jord. Att expansionen slutade tror jag också var en stark påverkande 
kraft till fallet, det romerska imperiet var ett imperium som behövde växa.     
 När det inte skedde var skatten så pass hög att den blev ohållbar för de mindre bönderna. 
Detta anser jag skapade en ond cirkel, ju fler bönder som flydde på grund av skatten desto 
färre bönder blev kvar som behövde stå för statens inkomster vilket i sin tur leder till en ännu 
hårdare skattesats. De stora jordägarna kunde köpa upp mycket mark från de flyende 
bönderna och kunde på olika sätt skydda sig från att betala skatt, antingen genom mutor och 
korruption eller genom självförsörjning. De större jordägarna hyrde också ut mycket mark till 
mindre bönder som i gengäld betalade hyra till dessa. När skatterna blev för höga hade 
bönderna inte råd att både betala hyra och skatt för sin produktion.       
 Allt detta ledde till att staten helt enkelt inte fick in tillräckligt mycket pengar för att 
underhålla den enorma armé som riket hade förvärvat, upp emot 600 000 män det var en 
yrkesarmé och inte än armé som stred för annat än pengar, de slutade strida när de inte fick 
sin lön, och lönen de skulle få var tänkt att komma från skatter och till största del från 
jordskatten. Detta ledde i sin tur till att germanerna kunde ta sig längre och längre in i riket 
utan att möta särskilt mycket motstånd, vissa till och med välkomnade germanerna och såg 
dessa som befriare från den höga skattesatsen. Ju mer mark germanerna erövrade desto 
mindre befolkning hade romarna att utkräva skatt från vilket gjorde att de fick in ännu mindre 
pengar för att skydda sig och mer germaner kunde ta sig in i riket, denna onda cirkel fortgick 
till riket helt enkelt föll. Jag anser också att riket var i stort sett förlorat när Alarik gick in i 
Rom år 410 e.Kr. och riket bara kröp fram de sista 67 åren. Min mening är att detta troligen 
inte är den enda förklaringen till Roms fall men jag anser att jordskatten varit förbisedd, flera 
har diskuterat skatt men som en samling skatter, men eftersom jordskatten enligt forskare 
varit den viktigaste anser jag att den också hade störst påverkan på händelseutvecklingen. Så 
svaret på min frågeställning ”Vilken eventuell påverkan hade jordskatten på Västroms fall” 
blir helt enkelt att den hade en påverkan, dock svårt att avgöra hur stor. Jag tycker också man 
kan se från denna uppsats att för höga skatter hämmar ekonomin, det är en fin balansgång som 
måste tas på allvar och ständigt justeras. 

Jag har under denna uppsats försökt vara så saklig som möjligt när jag har undersökt och 
tolkat. I min forskning har jag stött på massor av olika förklaringar till Roms fall mer eller 
mindre troliga, jag har också letat efter uppsatser som säger emot det jag har försökt visa, 
detta för att skapa en bredare bild och göra min uppsats så objektiv som möjligt. Trots detta 
har jag inte stött på en artikel eller text som helt avfärdar denna teori, det vill säga att 
skatterna var orsaken till imperiets fall. Jag tror att den största anledningen till det är att man 
helt enkelt inte vet varför det romerska imperiet föll. Min mening är att det finns mycket 
vidare forskning att göra i detta ämne trots alla de teorier som skapats tidigare, den nya 
vinklingen jag använde mig av där jag går från ett mikroperspektiv och arbetar mig mot 
makroperspektivet kan appliceras på andra aspekter, detta anser jag kan föra forskningen 
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framåt. Om du vill skapa din egen bild eller arbeta med vidare forskning så råder jag er att 
läsa på ämnet och se på andra artiklar och förklaringsmodeller innan du skapar dig en teori.    
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Bilaga 1:Codex Theodosianus urval 

 

BOOK XI 

 

TITLE 1: TAXES IN KIND AND TRIBUTE' 

(DE ANNONA ET TRIBUTIS) 

 

4. Emperor Constantius Augustus. 

If any person should purchase anything under the pri- 

vate ownership of an emphyteuticary or patrimoniall land- 

holder, by the substance of which property the emphyteuti- 

cary or patrimonial landholder had been accustomed to 

support other landholdings, and if by such sale the rest of 

the property should collapse as though the sinews of its 

strength had been cut out, so to speak, the purchaser must 

assume the burdens of the landholdings which remain as 

useless in the possession of the seller. 

Given on the eighth day before the ides of December at Thessa- 

lonica in the year of the consulship of Felicianus and Titianus.- 

December 6, 337. 

 

5 The same Augustus to Uranius. 

Absolutely everyone must be compelled to make the tax 

payments in money. For it is indicated by Our law that 

the taxes which must be specifically paid by Our most de- 

voted provincials are not extraordinary and they must not 

be so called. 

Given on the third day before the nones of February in the year 

of the second consulship of Constantius Augustus and the consul- 
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ship of Constans.-February 3, 339. 

 

11. The same Augustuses to Dracontius, Vicar of Africa. 

The payments of taxes in kind shall be conveyed to the 

frontier in accordance with the situation and proximity of 

the landholdings. This order takes effect without difficulty, if the registrars through fear of 

ever-present torture may 

be kept from their customary fraudulent practices. 

Given on the fifteenth day before the kalends of July at Milan in 

the year of the consulship of Valentinian and Valens Augustuses. 

-June 17 (May 17), 365. 

 

12. The same Augustuses to Faventius, Vicar of Italy. 

If any person by Our generosity should obtain slaves 

from abandoned fields, as though such slaves were vagrant, 

he shall be held obligated for the fiscal payments of the 

entire tax declaration of the land of which, of course, the 

slaves appear to remain a part. It is also Our will that this 

same rule shall be observed with reference to those persons 

who have allowed slaves from such farms to pass over to 

their own landholdings. Even if a military man should re- 

tain any such slaves on his property, he shall first be noti- 

fied that either he must restore those slaves whom he 

wrongfully sought or he shall know that he will be obli- 

gated for the payment of their tribute. 

Given on the day before the kalends of August at Milan in the 

year of the consulship of Valentinian and Valens Augustuses.- 

July 31, 365. 

 

14. The same Augustuses to Modestus, Praetorian Pre- 

fect. 

If any person should have the ownership of any field, 

either through himself or his own overseers, he shall accept 
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the responsibility for compulsion, and he shall assume the 

fulfillment of the duties of this compulsory service for 

those coloni who were born to their condition and who are 

proved to have been enrolled on the tax lists on such lands. 

Of course, We exclude from any part in this regulation 

those persons who have possession of any small plot of 

land, if they are enrolled on their own plots of land under 

their own name in the tax lists, for they must be assigned 

to their own mediocre status and they must assume the payments of taxes in kind under the 

direction of the customary tax collectors. 

Given on the kalends of May at Constantinople in the year of the 

consulship of Gratian Augustus and of Dagalaifus.-May 1, 366; 

372; 374; 371 

 

18. Emperors Gratian, Valentinian, and Theodosius Au- 

gustuses to the People. 

If any landholder of the highest or lowest rank by pro- 

crastinating should occasion a tardy delay in making his 

annual payment of taxes in kind due to the Eternal City, at 

the beginning of the year and indiction which again de- 

mands a new compliance with the requirements of the tax 

payments in kind, he shall be forced immediately to pay 

double, even though this should occasion a serious loss to 

him. If by chance this disciplinary measure even of a 

doubled debt should not better the situation by accelerating 

the payment, thereupon the ungrateful and degenerate citi- 

zen shall pay fourfold to the profit of the support of you 

and your children, even though it entails the ruin of his 

own patrimony. 

Given on the seventh day before the kalends of January at Aqui- 

leia in the year of the consulship of Syagrius and Eucherius.-De- 

cember(?) 26, 381. 
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21. Emperors Valentinian, Theodosius, and Arcadius Au- 

gustuses to Cynegius, Praetorian Prefect. 

Except in the case of the taxes in kind for the border 

militia, no landholder shall be assigned to furnish post 

stations or to deliver payments in kind at a considerable 

distance, but reasonable consideration shall be taken of the 

entire journey and the necessity  involved. 

Given on the tenth day before the kalends of January at Con- 

stantinople in the year of the first consulship of Arcadius Augustus 

and the consulship of Bauto.-December 23 (18), 385. 

 

26. The same Augustuses to Vincentius, Praetorian Pre- 

fect of Gaul. 

Every privilege of special grants of imperial favor shall 

be abolished, and Your Sublimity shall command that all 

landholders be constrained to the performance of the com- 

pulsory public services, in the provinces, of course, from 

which complaint has arisen or in which are observed this 

method and assessment of the plebeians  who must be held 

bound. No person shall be relieved by favoritism, no person 

shall be vexed by the disadvantage of an unfair assess- 

ment but all shall be held by the same fortune; provided, 

however, that if a landed estate should be transferred to 

another person and a definite number of plebeians had 

been assessed upon such an estate, the new possessor 

shall be compelled to assume the burdens of the estate that 

was sold, since it is established that such plebeians must not 

be thus assessed upon all estates, nor must they be taken 

away from any estate to which hereafter they may be ir- 

revocably assigned. (Etc.) 

Given on the thirteenth day before the kalends of July at Milan 

in the year of the consulship of the Most Noble Theodorus.-June 

19 (May 20), 399. 
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27. The same Augustuses to Salvinus, Count of the Privy 

Purse. 

We command that wealthy men who should have de- 

livered their tax payments in an annual settlement shall pay 

fourfold, together with the amount that remains delin- 

quent. But any persons whose lowly circumstances defend 

them from the odium attached to such contumacy shall be 

forced with all haste to pay the simple sum of the taxes 

due. However, they ought to have been held by a fine of 

at least half of that prescribed in Our regulation if they 

become delinquent in payments due to Our privy purse. 

Given on the ides of November at Ravenna in the year of the 

consulship of Stilicho and Aurelianus.-November 13, 4oo; 405. 

 

28. The same Augustuses to Pompeianus, Proconsul of 

Africa. 

We have learned that veterans have vindicated fields that 

are obligated to the tax lists, for which they disdain to pay 

the tribute. Therefore, if any person should be appre- 

hended as holding lands inserted on the tax lists, We com- 

mand that he shall immediately be compelled to pay the 

tribute. 

Given on the day before the kalends of January at Milan in the 

year of the consulship of Stilicho and Aurelianus.-December 31, 

400. 

 

TITLE 3: NO FARM CAN BE PURCHASED 

WITHOUT THE ASSUMPTION OF ITS TAX 

ASSESSMENT AND ITS DELINQUENT 

TAXES' (SINE CENSU VEL RELIQUIS FUN- 

DUM COMPARARI NON POSSE) 
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4. The same Augustus: an Edict. 

(After other matters.) It is just that the tribute should 

be exacted of the owner who reaps the fruits. 

Given on the third day before the kalends of March in the year 

of the fourth consulship of Julian Augustus and the consulship of 

Sallustius.-February 27, 363. 

 

TITLE 5: INDICTIONS' (DE INDICTIONIBUS) 

 

2. Emperors Honorius and Theodosius Augustuses to 

Palladius, Praetorian Prefect. 

Absolutely all possessors of land under any title what- 

ever shall be compelled to pay the amount that appears to 

be included in the tax levy under the name of superindic- 

tion, as though this were the regular tax, and in order 

that there may be no doubt, by this manifest regulation We 

decree that such superindiction shall be demanded rather 

under the name of regular tax. Therefore no house, 

whether it belongs either to the sacred imperial patrimony 

or is subject to emphyteutic right or belongs to a private 

individual, even though it should be proved to have some 

special privilege, shall be exempt from such a compulsory 

public service, and this tax is not now called extraor- 

dinary, as heretofore, but has received the name of regular 

tax on Our own motion. 

Given on the seventh day before the ides of January at Ravenna 

in the year of the seventh consulship of Theodosius Augustus and 

the consulship of Palladius.-January 7, 416. 

 

TITLE 7: TAX COLLECTIONS' (DE EXAC- 

TIONIBUS) 

 

4. The same Augustus to the Africans. 
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Since by your modest entreaty you have deservedly re- 

quested that the remission of delinquent taxes shall not 

profit those persons who delay their payments to the fisc, 

We specifically command the observance of the regulation 

that if any person should contumaciously delay the satis- 

faction of his dues to the fisc, his property shall be sold, 

and perpetual validity of possession shall be granted to the 

purchasers thereof. (Etc.) 

Given on the fifteenth day before the kalends of June at Sofia 

(Serdica) in the year of the consulship of Constantius and Maximus. 

-May 18, 327; 328. 

 

INTERPRETATION: With reference to those persons who 

contumaciously refuse to pay the tribute on their fields, 

the fields of the person who contumaciously refuses to pay 

his tribute shall be sold by the tax collector, and the pur- 

chaser shall possess with secure right whatever he has 

bought in this way 

 

12. Emperors Gratian, Valentinian, and Theodosius Au- 

gustuses to Constantianus, Vicar of Pontus. 

The office of the governor of the province must collect 

the taxes of the houses of the more powerful landholders, 

but decurions shall demand payment of decurions; more- 

over, the defenders of the municipalities, with approved 

fidelity, shall compel the smaller landholders to make pay- 

ment of their fiscal dues. 

Given on the fifth day before the nones of May in the year of the 

second consulship of Merobaudes and the consulship of Saturninus. 

-May 3, 383 

 

TITLE 19: TAX PAYMENTS FROM PAT- 

RIMONIAL, EMPHYTEUTIC, AND PRIVY 



  

33 
 

PURSE FARMS (DE COLLATIONE FUN- 

DORUM PATRIMONIALIUM VEL EMPHY- 

TEUTICORUM ET REI PRIVATAE) 

 

1. Emperor Constantine Augustus to Dometius Dracon- 

tius. 

Whenever several persons possess a patrimonial farm, 

they are not forbidden to make their payment individually 

for their portions. For by the proved industry of some the 

delinquency of the others can be curbed. 

Given on the fifteenth day before the kalends of May at Sirmium. 

-April 17. Received on the fifteenth day before the kalends of June 

at Carthage in the year of the second consulship of Crispus and 

Constantine.-May 18, 321. 

 

 

4. Emperors Arcadius and Honorius Augustuses to Fir- 

minus, Count of the Sacred Imperial Largesses. 

(After other matters.) It is reported that those persons 

who hold patrimonial and emphyteutic estates and also 

estates of the privy purse on perpetual tenure, and the 

overseers of imperial estates are unwilling to make the half 

payment of the additional tax and of the superindiction and 

of the Raetic burdens. Therefore, We command that the 

fiscal representatives shall be admonished so that they shall 

know that as soon as possible they must observe the regula- 

tions" which were established by Valentinian of sainted 

memory. 

Given on the ninth day before the kalends of June at Milan in 

the year of the fourth consulship of Honorius Augustus and the 

consulship of Eutychianus.-May 24, 398. 

 

TITLE 22: TRANSFER OF TAX PAYMENTS 
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SHALL NOT BE REQUESTED (NE COLLA- 

TIONIS TRANSLATIO POSTULETUR) 

 

4. Emperors Honorius and Theodosius Augustuses to 

Anthemius, Praetorian Prefect. 

We have learned that some landholders have disre- 

garded the custom of the ordinary tax collections and have 

progressed so far in lawlessness that some of them by the 

authority of impetrated rescripts elude the insistence of 

tax collectors, under the pretext that of their own free will 

they would more readily deliver the payments sought. 

Since this usurpation has been detected, We promulgate 

the regulation that this new method of impetration shall be 

annulled, which is commonly called automatic tax collec- 

tion, and the entire custom of demanding payment, as it 

formerly existed, shall be revived. The desired objectives 

of this compulsory public service shall be managed by the 

decurions and the provincial apparitors, with the excep- 

tion of those persons whom the consideration of your 

most eminent office has registered. 

Given on the fourteenth day before the kalends of June in the 

year of the eighth consulship of Honorius Augustus and the third 

consulship of Theodosius Augustus.-May I, 409. 

 

TITLE 24: THE PATRONAGE OF VILLAGES' 

(DE PATROCINIIS VICORUM) 

 

4. The same Augustuses to Eutychianus, Praetorian Pre- 

fect. 

We decree that if any person should attempt to furnish 

protection to any rustics, of whatsoever high rank he may 

be, whether that of master of both branches of the mili- 

tary service or that of count or ex-proconsul or ex-vicar 
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or ex-augustal prefect or ex-tribuneo or a member of the 

order" of decurions or that of any other high rank what- 

ever, he shall know that he must undergo a penalty of 

forty pounds of gold for the protection furnished to each 

farm, unless he should later withdraw from such rash law- 

lessness. All men, therefore, shall know that not only 

shall the aforesaid penalty be inflicted upon those persons 

who undertake the protection of rustics, but also if any 

persons for the purpose of cheating the tax obligations, 

with their customary fraud, should flee for refuge to such 

protection, they shall undergo the payment of double the 

established penalty. 

Given on the sixth day before the ides of March at Constanti- 

nople in the year of the consulship of the Most Noble Theodorus.- 

March 10, 399. 

 

5. The same Augustuses to Eutychianus, Praetorian Pre- 

fect. 

Your Excellency shall know that to those laws which 

have been promulgated in the name of other Emperors for 

the purpose of prohibiting protection We have added a 

severer penalty, namely, that if any person should be found 

to furnish protection to farmers or villagers who possess 

their own holdings, he shall be stripped of his own prop- 

erty, and upon such farmers also shall be inflicted the loss 

of their own lands, if they should flee for refuge to pro- 

tection that they have sought out. 

Given on the eighth day before the kalends of June at Constanti- 

nople in the year of the consulship of the Most Noble Theodorus.- 

May 25, 399. 

 

BOOK XIII 

 



 

36 

TITLE 10: TAXATION AND TAX ASSESS- 

MENT' (DE CENSU SIVE ASCRIPTIONE) 

 

5. The same Augustuses to Florentius, Praetorian Pre- 

fect of Gaul. 

After the investigation of the tax assessment has been 

completed, if anyone should suppose that he has been op- 

pressed, he may sue the person whom he prefers before 

the judge of the province, counting off the periods of 

time granted by law from the day when the tax assess- 

ments were closed and announced. Thus, if a person was 

occupied with compulsory public duties and was absent 

from his private business at the time when the tax assess- 

ment was being conducted, he may stand fast in confidence 

of his claim within the course of a period of a year. If, 

indeed, he should know that he was assessed for taxes 

while present and should rely upon any defense whatso- 

ever, he must press his suit within five months, but he 

shall not have the right to make such a claim beyond that 

time. 

Given on the third day before the nones of June at Reims in the 

year of the consulship of Lupicinus and Jovinus.-June 3, 367. 

 

INTERPRETATION: If any man occupied in public busi- 

ness at the time when the tax assessment was being con- 

ducted should complain that he has been oppressed because 

of his absence, he must lodge his complaints before the 

judge of the district within the space of a year. For if it 

is established that he was present, he shall know that not 

more than five months are granted to him for prosecuting 

his complaints, and when these five months have elapsed, 

he shall be denied the right to bring suit. 
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TITLE 11: TAX ASSESSORS, TAX EQUAL- 

IZERS AND INSPECTORS (DE CENSITORI- 

BUS ET PERAEQUATORIBUS ET INSPEC- 

TORIBUS) 

 

1. Emperors Gratian, Valentinian, and Theodosius Au- 

gustuses to Eutropius, Praetorian Prefect. 

If any person should cut down a vine with sacrilegious 

pruning hook or should lessen the fruit of productive 

branches, that thereby he may evade the due payment of 

his taxes, and if by a clever lie he should allege a state of 

poverty, immediately upon detection he shall undergo 

capital punishment, and his property shall pass to the 

ownership of the fisc. If anyone by chance is proved to 

have labored to produce abundant crops by restoring the 

fruits of his fields and not to have provided for sterility or 

barrenness, he shall, of course, escape calumny. 

Given on the day before the nones of June at Constantinople in 

the year of the consulship of Eucherius and Syagrius.-June 4, 381. 
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