Už antická společnost znala deportace a jiné formy  nucené migrace jako tresty  a jako prostředek politiky. Byl učiněn pokus, který může stran starověkých dějin všeobecně přispět k historickému pojetí a potvrzení fenoménu nucených migrací, u deportací obzvláště. Tento záměr se zdá být v rámci římských dějin obzvláště přínosný a smysluplný:
1) pojem  „deportace“ pochází z latiny a jako takový má v právním jazyce Římanů přísně vymezený význam
2) římské trestní právo disponuje celou řadou forem nucené migrace, z nichž nejostřejší je právě 'deportatio'. Od toho se pak odvíjí možnost buď definovat hranice mezi deportací a jinými druhy vynucené migrace - nebo při nejmenším získat pomoc pro určení všeobecně historicky fundovaného pojmu deportace.
3) řecké i římské dějiny přináší řadu konkrétních případů nucené migrace, které jsou vhodné k prodiskutování,  stejně tak problémy s tím související.

Následně lze ukázat, jaké formy nucené migrace byly proti římským občanům používány v době, kdy byl Řím republikou a císařstvím. V druhé části pak bude vylíčen případ masového odsunu řeckých politiků do Itálie ve 2. stol. př. Kr.
                                                          
                                                            I. Pojem deportace
Pojem se odvozuje od latinského slovesa ' deportare ' - odklidit, odstranit, odvézt, odnést ( vztahuje se jak na osoby, tak na předměty ). Od toho pak lze odvodit původní význam slova ' deportatio' a učinit tak dva závěry: 
1) pojem označuje nějaký průběh něčeho, co má charakter nátlaku ' deportatio ' probíhá proti vůli  toho, kdo je odstraňován 
2) prvním motivem této akce je vzdálení se, nejedná se o nutnost transportovat někoho na určité  místo, jinak řečeno: u deportace jde o to, že člověk je odvezen z jednoho místa, nejde o dovezení na místo    

Vlastní význam slova 'deportatio' neobsahuje v sobě ono kritérium, na které my dnes jako na deportaci nahlížíme, a sice: nucené přidělení místa k pobytu mimo obydlenou oblast. Adekvátní latinský pojem, který by tento aspekt v sobě zahrnoval, by pak zněl 'ad deportare' - vnést, dovézt tam, uklidit tam. Podstatné jméno zní ' adportario ', popř. 'apportatio'. Není to ale pádný důvod upustit od již zažité „deportace“ a na místo toho mluvit o „aportaci“.


II. Deportace jako trest v římském právu 
Římský deportační trest se vyvinul z „exilu“, neboli vyhoštění. Říman, jemuž při politickém procesu hrozilo odsouzení k smrti, měl možnost opustit Řím a dobrovolně odejít do exilu. Zpravidla bylo tímto krokem učiněno tzv. ' aguae et ignis interdictio ', tj. zapovězení vodou a ohněm. Tím, že byl exulant vypovězen ze společnosti, byl návrat nemožný. Byl zbaven občanství a jeho majetek byl zkonfiskován. Volba exilu nebyla libovolná. Exil byl možný jen v těch městech, se kterými uzavřel Řím oboustrannou dohodu. Polybios jmenuje Neapol, Praenest a Tibur, „stejně tak jako jiná města, jež jsou s Římem ve smlouvě „.
Ztrátu římského občanství mohl exulant vykonpenzovat přijetím občanského práva jeho nové země. V době římské republiky upřednostňovali exulanti italská města. Jiná situace nastává po spolkové válce ( 91.- 89. př. Kr. ), kdy veškeré obyvatelstvo Itálie obdrželo římské občanské právo. Tím tak bylo exulantům v Itálii znemožněno přestoupit na jiné občanské právo. Nyní se exulanti přednostně vydávali do mimoitalských měst, pravděpodobně do Gallie, Řecka, Malé Asie.

Až do prvního století před Kristem nebyli 'exilium' a 'aguae et ignis interdictio' samostatným trestem. Exil byl volen svobodně, aby se předešlo odsouzení; následkem exilu byl interdikt, který měl zabránit exulantům návrat do země. Do té míry lze mluvit o omezeném množství nucených migrací. Migrace v tomto ohledu poukázala na alternativu hrozícího odsouzení k trestu smrti - obzvláště v kapitálních procesech. Až na konci římské republiky bylo vypovězení ze společnosti uznáno jako právně-trestní relevantní nástroj.
Za Sullovy diktatury se 'aguae et ignis interdictio' stalo samostatným trestem, v době Ciceronova konzulátu se objevilo totéž s jednoduchým 'exiliem', tedy vypovězení bez ztráty občanství a majetku. Vývoj byl dokončen v rané době císařské. Zde jako nový prvek vystupuje jeden faktor, a sice: exulant si už nesměl volně vybrat místo svého pobytu, nýbrž mu bylo příslušnými instancemi přiděleno - touto instancí byl u politicky relevantních případů sám císař.Zde je pak možno rozlišit dvě formy vypovězení:
1) ' relegatio' - pevně určené místo bez ztráty majetku a občanství až do dob císaře Tiberia ( 14 - 37 po Kr. )
2) ' deportatio '- pevně stanovené místo se ztrátou občanství a majetku
	
Jak pro „relegáta“ tak pro „deportáta “ byl návrat do vlasti většinou vyloučen. Relegace a deportace byly doživotními tresty. Jestliže chtěl někdo již zemřelého zapovězeného člověka navrátit do jeho vlasti, musel získat povolení císaře.
	
Na zapovězených místech vznikla relativně velká volnost pohybu. Pokusy o útěk byly trestány smrtí. Na ostrovy byli přednostně umístěni odsouzení k deportaci - tzv. 'deportatio in insulam', přičemž při volbě místa se přihlíželo k vážnosti deliktu. Na každý pád, některé ostrovy byly populární, jiné ne. Obávaná byla např. Sardinie, dobrou pověst
měly Kréta, Kypr, Naxos, Rhodos a Baleáry. Tacitovy Anály podávají zprávu o tom, že v rané době císařské byla deportace často užívaným trestem, obzvláště pro politiky, kteří byli obviněni z tzv. 'crimen maiestatis', tedy z nepřatelského chování proti režimu. Deportace byla v Římě přisuzována individuálně a cílem bylo odstranit odsouzeného z politického a sociálního společenstva. Tím, že bylo odsouzenému přiděleno určité prostorově omezené místo pobytu umožňovalo disponovat nad ním kontrolou a mocí.

III. Masové odsuny řeckých politiků do Itálie
V předcházející části bylo znázorněno, jak byly praktikovány odsuny římského obyvatelstva z Říma a Itálie. Deportace a deportační události bylo možno pozorovat také u římské zahraniční politiky, tím že skutečné nebo domnělé antiřímské skupiny nebo individua byli přiváženy do Itálie a zde zanechány. Zvláštním případem byla deportace zhruba tisíce Achájů po vítězství Římanů nad makedonským králem Perseem u Pydny (168 př. Kr.). Poté, co byl případ podroben bližšímu pozorováním, zdá se nám smysluplný ze dvou důvodů:
1) vznikla zde příležitost, získat náhled na technickou procedůru
2) prostřednictvím této události lze pátrat po právní základně deportací neřímanů do Itálie. Z toho vyplývá, že u žádné ze zůčastněných stran nelze nahlížet na deportaci jako na deportaci.
	
Snadno poznatelný je politický účel. Při pokusu Římanů internovat domnělé oponenty z řeckých vedoucích vrstev v Itálii vzniklo opatření, které mělo zajistit vládu Říma v Řecku a současně podat odstrašující příklad. Deportace se konaly v rámci tzv.  „velkého očištění“, tento pejorativní termín je použit proto, že skutečně souvisí s odstraněním  „špíny“ ( lůzy ). S ráznou pomocí prořímských řeckých politiků bylo zahájeno pátrání po všech takových, kteří měli stranit Perseovi. Římský senát pověřil regulováním této záležitosti desetičlennou komisi. Na konferenci v Amfipolisu doručili Řekové seznam se jmény římských protivníků. Dva z komise se potom obrátili na Acháje. Co se tam stalo se dovídáme díky spisovatelovi Pausaniovi ( 2. stol. po Kr. ):

" Jeden z mužů, jehož náklonnost ke spravedlnosti nebyla prokázána, tak tento muž přemlouval Kalikrata tak dlouho, dokud se neocitl ve shromáždění Achájů. Jakmile se tam dostal, řekl, že nejvlivnější z Achájů měli dát Perseovi v boji proti Římanům peníze a tím ho podporovat. Kalikrates poručil tedy Achájům, aby nad tímto mužem vynesli rozsudek smrti. Dříve než to udělali, řekl jim také jména mužů. Tato řeč zdála se být na každý pád nespravedlivá. Ti, kteří byli na shromáždění, požádali ho, když už někteří z Achájů podporovali Persea, aby jim řekl jméno každého jednotlivce. Nebylo to správné, neboť byl k tomu donucen dříve, než padl rozsudek. A když už byl Říman odsouzen, odvážil se ještě tvrdit: "Všichni, kteří byli stratégové Achájů, jsou namočeni ve vině, všichni dělali ty věci společně s Makedoňany a Perseem ".Toto ale řekl, aby udal Kalikrata. Poté se zdvihl Xenón, jeden z přihlížejícich mužů z řad Achájů, a řekl: " S věcí se zacházelo následovně. I já jsem byl stratég Achájů,a přesto jsem se nedopustil ani bezpráví vůči Římanům ani nepřízně vůči Perseovi. A přesto jsem se zde na shromáždění Achájů a před Římany podrobil vyšetřování ". To ale mluvil s vědomím, že mu nebude nic vytýkáno. Říman ale okamžitě použil záminku = všichni, kteří obviňují Kalikrata, že držel s Perseem, byli posláni do Říma, aby se podrobili rozsudku římského soudního dvora. Tehdy tedy započalo to, že každý z achájského lidu, i nevinný, kterého Kalikrates libovolně obvinil, byl poslán do Říma. Celkově zhruba přes 1000 lidí. Římané odsoudili toho, u kterého věřili, že byl právě Acháji odsouzen, v Ertrurii a v jiných tamějších městech, a když Achájové posílali písemné prosby v souvislosti s pátráním po někom, nebrali na to Římané žádný ohled. O 17 let později opustilo 30 zbylých Achájů Itálii. Věřili, že byli potrestáni za to, co jsou. Ti, kteří se hned na začátku, ještě než se dostali do Říma  a jiných měst pokusili uprchnout, byli bez milosti okamžitě po zatčení  popraveni ".

Je zřejmé, že Pausanias přišel  na to, jak vše vylíčit tak, aby to vypadalo jako římská demonstrace,jako libovolné opatření bez práva a spravedlnosti, kde také Kalikrates, jeden z exponovaných přátel Říma v Acháji, hrál neslavnou roli. Není jasné, jak dalece odpovídala tato zpráva skutečnosti, ale vzhledem k dizidentským antiřímským tendencím by na místě neměla chybět skepse.

Důležité je také zjištění, že dle Pausaniána se Achájové nepovažovali za exulanty nebo deportanty, nýbrž byli toho názoru, že byli k procesu s Římem dotlačeni. Římané věřili, že Acháje je nutno odsoudit, a proto je také rozdělili do etruských měst. Řecký postoj byl zdůrazněn historikem Polybiem, jehož svědectví mělo zvláštní cenu, protože on sám patřil k Achájům poslaných do Itálie, měl však štěstí, že díky protekci ze strany římské aristokracie zůstal ušetřen internace do Ertrurie.Na žádném místě svého historického díla neřekl Polybios, že se jednalo o deportaci; Acháje  označoval jako „předvolané“ nebo „internované“.
	
Při pohledu na proces v Římě mělo být dosaženo toho, aby byli Achájové z Řecka odstraněni a umístěni do Itálie. Při takových rozsudcích hrály samozřejmě určitou roli okolnosti, Římanům se pro tuto dobu svěřilo vše a nikdo si nechtěl nebo nemohl představit, že by zde mohly být i jiné faktory, jako moc a proradnost, které by navozovaly jednání Římanů. Polybios podává zprávy o pokusech achájské delegace, která se pokoušela před římským senátem ve své předmluvě vysvětlit a objasnit osud internovaných. Mezi lety  166 - 150 př. Kr. přišla delegace za tímto účelem asi pětkrát. Po nějaké době stanuli před senátem achájští vyslanci s požadavky, které se vztahovaly už na dříve poskytnutou odpověď;  senát se divil nad požadavky, chtěl odsuzovat lid, který sám odsuzuje Acháje. To byl důvod, proč vyslanci přišli do Říma.

Ještě jednou od začátku se rozhodli přít se se senátem, protože se jim zdálo, že senát nebere v úvahu možnost ospravedlnění obviněného ani možnost zproštění rozsudku. Prosili proto, aby byl člověk souzen podle řádného procesu, aby tak kvůli nespravedlivému rozhodnutí nepřišel o život. Nejlepší by bylo, kdyby si senát celou věc vyzkoušel a potom tomu, co byl shledám vinným oznámil průběh.

Když by ale shledal, že není možno věc vyřídit, měl by ji předat Achájům, kteří by se pokusili vše s obviněným projednat do té míry, jak by jim nenávist proti špatnostem dovolovala. Když senát vyslechl řeč vyslanců, cítil se zahnán do úzkých, neboť argumenty nebylo možno vyvrátit. Na jedné straně si senát myslel, že mu nepřísluší, takto s Acháji jednat, na druhé straně mu bylo jasné, že bez procesu by muži zůstali volní a to by určitě pro přátele Říma bylo nepřijatené.Kalikrates a jeho přívrženci vše vyslechli a rozhodli následovně: " Jsme toho názoru, že není ani v našem zájmu ani v zájmu Achájů, aby se tito muži vrátili domů ". Po oznámení této odpovědi byli postižení v Římě velmi sklíčeni a upadli do hluboké deprese, i v Řecku panoval všeobecný smutek, neboť toto rozhodnutí zničilo poslední naději  na záchranu nešťastníků. Ovšem Kalikrates měl stále dobrou náladu.

Podle této pasáže je zřejmé, že senátoři v Římě veřejně hájili názor, že těch 1000 Achájů přišlo do Říma jako právě odsouzení, zatímco Achájové si byli jisti tím, že ještě žádný rozsudek nepadl, že proces teprve začne, ať v Římě nebo v Řecku. Spolu s Pasaniánovým textem a terminologií Polybia může být na toto místo nahlíženo jako na bohatý doklad o tom, že 1000 Achájů se skutečně podle názorů Římanů nechalo transportovat, aby zde byli postaveni před soud kvůli provinění se proti obraně ( vojsku ). Ale jak došli senátoři na to, že by měli Acháje odsoudit  ?

Tuto představu na každý pád neměli ze své vlastní právní praxe. Jak již bylo řečeno, v Římě začalo platit vyhoštění jako trest až později, v době Sullovy diktatury. Už vůbec se u Achájů v té době nepoužívalo označení 'deportatio' pro nucený pobyt. K tomu došlo až za Tiberia. 
Z moderního náhledu na věc je sice přípustné mluvit ve spojení s tisícem Achájů o deportaci, ovšem ve smyslu technickém, ne trestně-právním. Zdá se, že řešení problému tkví v představě senátu, který vnímal potrestání achájských oponentů jako čistě řeckou záležitost. Podíl Římanů na achájské akci neměl být tak markantní, jak se nám snaží vsugerovat prameny.
	
Římský historik Livius také informuje o těchto záležitostech, ve svém líčení je však závislý na Polybiovi. Senátorské desetičlenné komisi byl předložen seznam jmen pravděpodobných římských odpůrců. Komise a Perseův přemožitel Aemilius Paullus pozvali k sobě písemnou cestou obviněné,aby je prošetřili. Je podezřelé, že Polybios a Livius pozorovali situaci ex eventu, tzn. pozdější úspěšný transport Řeků do Itálie byl učiněn ve spojení s ediktem desetičlenné komise, aniž by toto spojení skutečně vzniklo. Totéž platí pro oba členy komise, kteří se osobně vydali k Achájům, jak říká Livius, aby je pozvali k soudu. Co Pausanias napsal o jejich vstupu před achájské shromáždění, nesouhlasí vůbec s takovouto smlouvou. Nakonec je nutno říci, že Římané nebyli hnací silou, nýbrž svobodnou autoritou, která žádala své řecké přátele o to, aby  předcházeli svým vnitropolitickým neshodám. Římané přenechli Řekům práci a byli k dispozici jako vykonavatelé a strážci rozsudku příslušných řeckých instancí, přesně tak, jak to odpovídalo jejich politickému zájmu. Přátelé Říma v Acháji předali podezřelé osoby Římanům bez soudního rozsudku, a to proto, že jejich vina nebyla prokazatelná, důkazy byly velmi špatné. Skutečný počet deportovaných zúčastněná  strana buď neznala nebo neuznala.

V r. 150 př. Kr. dovolil senát návrat zhruba 300 deportovaných, kteří zůstali naživu; zbytek mezitím v uplynulých 17 letech zemřel v nuceném exilu. Polybiova zpráva o rozhodujícím zasedání senátu dokumentuje povšimnutíhodný cinismus na římské straně a také okolnosti, za kterých deportovaní Achájové ztratili svá občanská práva a čest:

" V senátu se velmi dlouho a rozvláčně diskutovalo o achájském zapovězení  někteří byli pro návrat, jiní zase proti - tu se zvedl Cato, na kterého se obořil Scipius, protože mu záleželo na Polybiovi,otočil se a řekl: " Jako by jsme nic nedělali, když celý den sedíme a lámeme si hlavu nad pár starými muži z Řecka a nad tím, jestli mají být u nás odsouzeni v rakvi nebo pohřbeni v Acháji ". Když se rozhodlo pro návrat, chtěli Polybios a ostatní, poté co uběhlo několik dní, ještě jednou předstoupit před senát s prosbou, aby byla zapovězeným vrácena důstojnost, kterou dříve v Acháji měli. Chtěli tak zjistit Catův názor na tuto otázku. Ten ale se smíchem řekl, že Polybios chce jít ještě jednou do Kyklopovi jeskyně, protože tam zapomněl klobouk a sukovici ".
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